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Illinois legislatura at* 
šaukė prohibiciją

Legislatura priėmė valstijos prohibicijos 
įstatymų atšaukimų. Lieka tik 

gubernatoriui pasirašyti
SPRINGFIELD, III., kovo 1. 

—Valstijos atstovų butas šian
die priėmė du bilius, kurie at
šaukia valstijos prohibicijos į- 
statymus. Garsieji kratų ir už
grobimo įstatymai liko atšauk
ti 129 balsų prieš 25, o abelnai 
prohibicijos vykinimo valsti
joje įstatymai liko atšaukti 115 
balsų prieš 29. Atšaukimui bu
vo reikalingi tik 102 balsai.

Valstijos senatas abu šiuos 
prohibicijos atšaukimo bilius 
yra priėmęs dvi savaitės atgal.

Tad dabar abu atšaukimo bi- 
liai yra siunčiami gubernatoriui

Vokietijoje visos pi
lietinės laisvės 

panaikintos
Policija net gali pašalinti at

skirų valstijų valdžias ir jos 
turi pasiduoti centnalineLval- 
džiai

BERLYNAS, kovo 1. — Va
kar nuo 9 vai. vakaro visa Vo
kietija yra praktiškame apgu
los stovyje. Naujas prezidento 
Hindenburgo dekretas "apsigy
nimui nuo statančio ♦.-valstybę 
pavojun komunistų smurto’* ta
po paskelbtas per radio ir tuo- 
jaus įėjo galion.

Skirtumas yra tik tame, kad 
prie apgulos stovio visa valdžia 
pavedama kariuomenei, o čia 
ji tapo pavesta policijai, ku
rios dalimi yra padarytos ir 
Hitlerio ginkluotos gaujos. 
Taigi bus smaugiama viskas, 
kas tik nepatinka naziams.

Dekretas panaikina visas pa
grindines pilietines laisves, ku
rias garantuoja šalies konsti
tucija. Laisvė žodžio ir spau
dos, asmens neliečiamybė, paš
to ir telegrafo slaptybė yra pa
naikinti. Naziai gali daryti 
puolimus ir kratas, cenzūruoti 
laiškus ir užgriebti turtą.

Valdžia taipjau gali pašalinti 
iš vietų visas atskirų valstijų 
vyriausybes, kada tik mato rei
kalo ir valstijų vyriausybės tu
ri nuolankiai pasiduoti centrą- 
linei valdžiai.

Už pasikėsinimus prieš val
džios narius ,padegimus, puoli
mus geležinkelių ir vandens ke
lių ir t. p. nusidėjimus skiria
ma yra mirties bausmė.

Net ir pietinė Vokietija, ku
ri nenorėdavo pasiduoti dikta
tūrai, dabar turėjo jai nusi
lenkti ir Bavarijos premieras 
Dr. Held buvo priverstas už
tikrinti Hitlerį, kad ir jis ko
operuos kovoje su “raudonnuo- 
ju pavojum”.

Valdžios laikraščiai yra pil
ni fanatiškiausių kaltinimų 
prieš komunistus: esą jie iš
sprogdinsią muzejus, valdžios 

leidžiasi 5

Chicagai ir apielinkei tedera** 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Daugiausia apsiniaukę, ma
ža permaina temperatūroje.

Saule teka 6:25.

Horner pasirašyti. Gubernato
rius jau* senai yra paskelbė, kad 
jis prohibicijos atšaukimą pa
sirašys, kaip tik jį gaus iš le- 
gislaturos.

šis prohibicijos atšaukimas 
nereiškia, kad prohibiciją bus 
visiškai atšaukta, nes tai ne 
valstijų dalykas, o visos šalies. 
Reiškia tiktai tą, kad valstija 
nebeprisidės prie prohibicijos 
vykinimo ir nelies nusidedančių 
prohibicijai, palikdama prohi
biciją vykinti tiktai federalinei 
valdžiai.

triobos ir viską ženklui pra
džios generalinės komunistų 
revoliucijos. Tiems kalitnimams 
nėra mažiausių įrodymų, bet 
hitlerininkams jie ir nereika
lingi: pakėlus riksmą jiems yra 
proga pasmaugti pilietines lais
ves.

Bandoma prie komunistų pri
kergti ir socialdemokratus, bet 
taip žioplai, kad net ir kapita
listų laikraščiai ima piktintis 
tokia hitlirininkų taktika.

Kadangi hitlerininkai yra 
pasiryžę pasilikti valdžioje, tai 
kaip numatoma, pasinaudojant 
šiuo dekertu, jie Sekmadieny 
areštuos visus išrinktus į rei
chstagą komunistus, kad tuo 
budu sudaryti reichstage dirb
tiną didžiumą ir jos pagelba už
tikrinti ir tolimesnį nazių vieš
patavimą Vokietijoje.

Tarp valdžios priešininkų pa
sireiškia panika. Ypač žydai 
bėga į pasienį, o kurie gali— 
tai ir į užsienį.
Gandai apie ruošiamas sker

dynes
LONDONAS, kovo 1. — At

vykstantys pabėgėliai iš Vokie
tijos praneša apie ten einan
čius gandus, kad hitlerininkai 
buk rengiasi ateinantį sekma
dienį surengti dideles žydų ir 
politinių oponentų skerdynes.

M i 1 i c i ja uždraudė 
pikietuoti kasyklas

SPRINGFIELD, III., kovo 1. 
—Apie 250 milicininkų liko pa
statyti saugoti keturias Pea- 
body kasyklas, vakar išleidus 
įsakymą, draudžiantį tas ka
syklas pikietuoti.

Basil Zaharoff serga
MONTE CARLO, Monaco, ko

vo 1. — Misteriškasis žmogus 
ir internacionalinis finansinin
kas ir amunicijos fabrikantas 
Sir Basil Zaharoff, galbūt tur
tingiausias žmogus pasaulyje, 
sunkiai sergąs influenza ir nuo
latos einąs silpnyn.

LINCOLN, III., kovo 1. — 
Apie 1,000 medžiotojų susi
rinko ties Butler medžioti viL 
kų. Jie nušovė vieną vilką, vie
ną šunį ir pašovė vieną medžio
tojų. » ♦

MUKDENAS, Maųchukud, 
kovo 1.—Japonai sakosi paėmę 
Lingyuan ir Chihfeng perėjimus 
kalnuose ir tuo atidarė sau ke
lią į Jehol provincijos sostinę.
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PREZIDENTAS FRANKLIN Ė). ROOSEVELT IR JO KABINETAS

No. 51

Rooseveltas naują 
kongresą sušauksiąs 

kovo 13 dieną
WASHINGTON, kovo 1. — 

Gautomis čia žiniomis, išrink
tasis prezidentas Roosevltas 
mano sušaukti naująjį kongre
są specialei sesijai kovo 13 d., 
o ne balandžio 17 d., kaip iš- 
prad.žių buvo planuojama.

Rooseveltas esą norys spar
taus veikimo. Todėl ir jo in
auguracinė kalba busianti trum
piausia visoj Jungt. Valstijų is
torijoj. Jis norys ne žodžių, 
bet darbų.

Dabartinis kongresas užbaigs 
savo posėdžius kovo 3 d. Nau
jasis kongresas, kuris tapo iš
rinktas pereitą rudenį, susi
rinktų reguliarei sesijai tiktai 
gruodžio 5 d. Bet kad dabar
tinis kongresas nieko nenuvei
kė, tai Rooseveltas yra privers
tas šaukti specialę sesiją ir 
šaukti kaip galima greičiausia.

Štai pilnas kabinetas, kurį pasirinko išrinktasis prezidentas Rooseveltas. Viršutinėj eilėj (iš 
kairės į dešinę): Valstybės sekretorius senatorius Cordell Hull iš Tennessee; iždo sekretorius 
William Hartman Woodin iš New Yorko; karo sekretorius George H. Dern iš Utah ir generali
nis prokuroras senatorius Thomas J. Walsh iš Montana. Vidurinėj eilėj: Darbo sekretorius 
p-lč Frances Perkins iš Ncw Yorko; išrinktasis prezidentas Roosevelt ir pašto viršininkas 
James A. Farley iš New Yorko. Apatinėj eilėj: Laivyno sekretorius Claude A. Svvanson iš Vir- 
ginia; vidaus reikalų sekretorius Harold Ickes iš Illinois; agrikultūros sekretorius Henry A 
Wallace iš Iowa ir prekybos sekretorius Daniel C. Roper iš South Carolina. Jie visi užims savo 
vietas kovo 4 d.

Anglija areštavo kasy
klų “karalių” už pri- 

gaudinėjimą
LONDONAS, kovo 1. — Pa- 

ties prokuroro įsakymu? tapo 
areštuoti Martin Coles Harman 
ir kiti trys viršininkai Chosen 
Corp., kuri valdanti tris Japo
nijos kompanijas, turinčias 
daug kasyklų Korėjoj. Jie visi 
tapo areštuoti už suokalbį pri-

Prez. Rooseveltas 
oficialiai paskelbė 

savo kabinetą 
Ir

Pasitvirtino pirmesni spėjimai 
apie galimą kabineto sąstatą. 
P-lė Perkins—darbo sekreto
rius .

HYDE PARK, N. Y., kovo 1. 
Išrinktasis prezidentas Roose
velt oficialiai paskelbė paskuti
nius du savo kabineto narius: 
darbo sekretorium jis paskyrė 
p-lę Frances Perkins iš New 
Yorko; prekybos sekretorium 
paskirtas Daniel C. Roper iš 
South Carolina.

Pilnas kabineto sąstatas, 
kaip jis btVvo oficialiai skelbia
mas, yra tokis pat, kokis buvo 
spėjamas ir dar pereitą savai
tę bu*vo neoficialiai paskelbtas.

Darbo sekretorius Frances 
Perkins bus pirmoji moteris pa
tekusi prezidento kabinetan. 
Jos paskyrimu apsivylė Ameri
kos Darbo Federacijos vadai ir 
Federacijos prezidentas Green 
viešai išreiškė nepasitenkinimą. 
Ji yra žmona Paul Wilson, bet 
vartoja savo mergišką pavar
dę. Yra New Yorko darbo ko- 
misoinierius ir yra pasižymėju
si kaipo sugabi ir pažangi mo
teris.

Išr. prez. Rooseveltas dabar 
ruošia inauguracinę kalbą, ‘ku
rią jam teks laikyti inauguraci
joje ateinantį šeštadienį. Jo 
kalba užtruksianti tiktai aš- 
tuonias minutes.

WASHINGTAN, kovo 1.
Samuel T. Anseli, buvęs advo
katas senato tyrinėjimuose 
Louisianos rinkimų, patraukė 
teisman senatorių Huey Long, 
reikalaudamas $500,000 atlygi
nimo už apšmeižimą.
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DUBLINAS, Airijoj, kovo 1. 
—Airijos seimus’ Dail Eireann 
75 balsais prieš 49, priėmė val
džios tolių, kuris panaikina prie
saiką Anglijos karaliui.

Atsiradę Fordo sekre
torius

TRAVERSE CITY, Mich., 
kovo 1.— Ernest G. Liebold, 
generalinis Henry Ford sekre
torius, kuris užvakar prapuo
lė, vakar atsirado vietos hote- 
ly. Jis esą pavargęs daug dirb
damas prie bankų organizavi
mo ir atvykęs į čia pasilsėti, 
kur jo niekas netrukdytų. Jis 
nė nežinojęs, kad yra ieškomas. 
Čia pasiliksiąs dar keletą die
nų.

Austrijoje geležinke
liečių protesto 

streikas
VIENNA, Austrijoj, kovo 1. 

—Traukinių judėjimas Austri
joj liko šiandie sutrukdytas ge
ležinkeliečiams sustreikavus 
dviems valandoms protestui 
prieš naują algų pertvarkymą.

Streikavo tik dalis darbinin
kų, nes valdžia uždraudė strei
ką ir paskelbė jį nelegaliu. Strei
kas paskelbtas nelegaliu pasire
miant Austrijos monarchijos 
1914 m. įstatymais.

Arbeiter Zeitung laida, ku
rioj buvo protestuojama prieš 
valdžios patvarkymą, tapo kon
fiskuota.

Čigonams bus uždraus
ta bastytis

Kaunas.— Teko patirti, kad 
vidaus reikalų ministerijoje yra 
keliamas projektas visai už
drausti čigonams bastytis iš 
vienos Lietuvos vietos į kitą, 
čigonai turės apsigyventi inies- 
teliuose ir turės verstis kuo jie 
galės.

200,000 litų bedarbiams
, , IIIĮIR.—IĮ!

Kaunas,—Šiomis dienoriiis be
darbiams šelpti vyriausybė M 
skyrė 200,000 litų. Dabaiį vie
no bedarbio išlaikymas su šei
momis kąštuoją į mėnesį 44— 
46 litai.

V ' . i - J’1

gaudinėti žmones, pardavinėjau 
tos kompanijos Šerus.;

Harman tik kelios savaitės 
atgąj; po ilgo nagrinėjimo bylos 
teismuose, buvo paskelbtas 
bankrotu*. Jo iškilimas bUvo 
vaizdingas. Pradėjęs speku
liuoti biržoje jis su sėbrais pa
teko į direkciją daugiau kaip 
20 kompanijų, turinčių daugiau 
kaip $70,000,000 turto. ' Trys 
metai atgal jis nusipirko Bris- 
tol kanale mažytę Lūndy salą 
ir norėjo pasiskelbti jos kara
lium su* teise leisti savus pini
gus. Bet bylą pralaimėjo. O 
dabar net prie bankruto priėjo.

Chicagos mero Cer- 
mak padėtis ne

persimainė
Jis valgo ir ilsisi, vėl patalpin

tas į specialį deguonio kam
barį. Niekurie daktarų nu
mato pagerėjimą

■ I — I.

MIAMI, Fla., kuvo 1. —Me
ras Cermak šiandie vėl tapo pa
talpintas į specialį deguonio 
(oxygeno) kambarį, kuris aero
planu tapo atvežtas iš New 
Yorko. Kambarys tapo padary
tas, kad palengvinti praleisti 
naktį, nes pirmesnis deguonio 
gobtuvas merui nepatiko ir rei
kėjo jį nuimti. Vakar pasireiš
kęs žymus mūra pagerėjimas 
tapo išlaikytas ir šiandie. Nie
kurie daktarų sako, kad jis 
ir šiandie pagerėjo, bet kiti dak
tarai to pagerėjimo nemato ir 
sako, kad padėtis nepasikeitė.

Meras šiandie nemažai valgė 
ir daug miegojo. Jo karštis yra 
žemesnis, bet kvėpavimas tebė
ra greitas ,delei dar tebesančio 
plaukių uždegimo. Taipgi ir 
pulsas yra greitas.

Dr. Meyer mano, kad meras 
pasveiks ir todėl rengiasi gryš- 
ti Chicagon. Dr. Nichol sako, 
kad meras po vakarykščio at
sigavimo nesustiprėjo ir laiko
si vietoje. Labai pesimistiškai 
kalba Širdies specialistas Dr. 
Hamburge?. Jis sako, kad me
ras nėra pagerėjęs ir yra labai 
silpnas ligonis.

Kiti daktarai sako, kad me
ras gerėjęs, bet ir jie pripa- 
žysta, kad dar negalima saky
ti, jog mėras eina prie pasvei
kimo. . ■

HONGKONG, Opinijoj,, kovo 
1.— ChinieČiai piratai užpuolė 
plaukiantį j Swatow danų laivą 
Gustav Diederichsęn, laiyą api
plėšė, sudaužė, radio, pašovė 
įapitono padėjėją ir pabėgo pa- 
sigrobę tris pirmos klesos pa- 
sažierius.

2,000,000 chiniecių 
badauja; parduo

da moteris
Jie išmirs iki pavasario, jei ne

sulauks pagelbos. Visas mais
to išteklius išsibaigęs

SHANGHAI, kovo 1. — Kuo
met visos šalies domė yra at
kreipta į Jehol provinciją, iš 
Shensi provincijos atėjo oficia- 
lės žinios, kad ten iki pavasa
rio iš bado mirs mažiausia du 
milionai žmonių, jei nebus su
teikta jiems pagelbos. Badas 
ten kilo, delei dideles sausros 
pereitą vasarą, kuri sunaikino 
visus pasėlius.

Dr. Wm. Kelly, specialis Chi- 
nijos internacionalinės bado šel
pimo komisijos tyrinėtojas pra
neša, kad nežiūrint didelių šal
čių, keturi penktadaliai namų 
liko nugriauti ir medžiagos iš
mainytos į maistą; moterys yra 
atvirai pardavinėjamos; taipjau 
parduodami yra vaikai, ar žu
domi, kad sumažinti jų kan
čias; mirusieji yra laidojami 
nuogi, o jų drabužiai išmaino
mi į maistą. Visi gyvuliai, net 
katės ir šunys, jau senai yra 
suvalgyti.

Sustabdė laikrodžius, 
kad priimti Francijos 

biudžetą
PARYŽIUS, kovo 1. — Pasi

naudojant sustabdymu laikro- 
tdžią. senate ir atstovų bute vi
durnaktį, likę tarp abiejų bu
tų pasiektas kompromisas ir 
jau 4 vai. ryto priimtas biudže
tas už kovo mėn. ir tuo išgel
bėtas premiėro Deladier kabi
netas, r. \

Bet už tai Leon Blum turėjo 
.pašiįraukti iš . pirmininkystės 
socialistų frakcijos parlamen- 
te. j . .........................

Nešutikimai tarp abiejų bu
tų būvo dėl pakėlimo pajamų 
taksų ir dėl paĮi Mosavimo ma
žesnių algų nuo nukapojimo.

PONTIAC, III., kovo 1. — 
P-lė Aldine Younger, 20 m., 
pasiturinti mergina, liko rasta 
užmušta ant kelio netoli mies
to. Tapo areštuotas Asher 
Earle Bantley, 35 m., vedęs, 
sunūs buvusio Pontiac mėro, 
kuris prisipažino buvęs su ja 
visą vakarą. Bet esą gryšda- 
mas automobiliu jis užmigęs ir 
kai pabudęs jos automobily ne
beradęs. Ji yra automobilio su-

Leon Blum pasitraukimas iš 
socialistų frakcijos pirmininko 
vietos gali turėti svarbių pasek
mių. Jis buvo griežtas prieši
ninkas socialistų dalyvavimo 
buržuazinėj valdžioj ir nors tas 
klausimas buvo daug sykių 
svarstytas, niekad nebuvo pa
darytas aiškus nutarimas. Nie
kurie mano, kad kai dabar Blum 
pasitraukė iš vadovybės, socia
listai galį pakeisti savo nusista-

važinėta, ar iš automobilio iš- tyriią ir galį nutarti įeiti ra- 
mesta. Bentley automobilio dikalų valdžion. Tada kabineto 
vienas sparnas yra kruvinas, sąstatas pakitėtų.
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KORESPONDENCIJOS

M arti i G ras

šokiai. Bet

— Lenkijos kaimo 
Tautiškus šokius šo
se italų, čekų, lenkų 
Keli rusai, mėlynais 

apsirėdę, skam- 
Rusė kai- 

žvaigždinc karūna

Vasario 24 d. didžiulėj sve
tainėje New Grotto įvyko 
tarptautinis kamivalas “Mar
eli Gras*.’ Tat surengė «Wts- 
burgho Universitetas kartu su 
tomis tautomis, kurios rengia 
siavo kambarius to universite
to naujajame name. Buvo tai 
paprastas balius 
protarpyje buvo aslos paroda 
kur pasirodė įvairios tautos 
Už puikiausius tautiškus pa
rėdus buvo dvi dovanos: vie
nų laimėjo Vengrijos karinin
kas, kitų 
mergina, 
ko grupė 
ir rusų, 
marškiniais 
bino balalaikomis 
miete 
ant galvos, dainavo solo.

Viena Jugoslave padainavo 
dvi dainas. Lietuviai irgi dai
nomis pasirodė; •dainavo solo 
p. Sadauskas, jam akompana
vo p-lė Virbickaitė. Pirminin
kai buvo paskelbęs, kad Sa
dauskas dainuos tris dainas, 
bet jis padainavo tik dvi. Pir
moji buvo “Kur bakūžė sa
manota”. Gana gerai jų atli
ko ir publika pagyrė delnų 
plojimu. Antra buvo paprasta 
liaudies dainelė, baisiai mo
notoniška. dainuojama tik 
prie ratelio ar prie kito kokio 
lengvo darbo, arba per vaka
ruškas pailsus, susėdus, kur 
grįčios kampe. Kadangi publi
koj* buvo apie tūkstantis žmo
nių, tai tokia žemo tono dai
nelė. didelėje svetainėje abso
liučiai netiko ir visiškai nepa
vyko. Tad programo vedėjas 
musų programų sustabdė. Mu
su dainininkas trečios dainos 
nedainavo. A-

Nevykusi dainelė yra kom
pozitoriaus pagadinta tubirii, 
kad jo suruošta tylėjimo tar
pai ilgesni už dainavimo tar
pus. Kuomet dainininkas tar
pe ])O«qnų tyli, tai pianistė gra
jina tų pat, kų jis dainavo ir 
paskui grajina įžangų į sekan
čio punkto dainavimų. Tuo 
tarpu dainininkas turi tylėti. 
Tai]) ir rodosi, jog jis pats ne
kantriai laukia, kada jam 
reikės vėl truputėlį padainuo
ti, o paskui vėl ilgai tylėti. 
Tuo tylėjimo laiku publikai 
rodos, lyg kruopomis kas ant 
kaklų beria, ir ji ima nekant
rumu krutėti. Toki ilgi tylėji- 

nos posmų. Ta dainelė susidė 
jo tik iš dviejų eilučių posme 

dviejų eilučių posmus dainuo
dama, juos atkartoja kitokiu 
tonu; arba nors vienų, t. y. 
antrųjų eilutę atkartoja ir tuo- 
ini paįvairina visų dainelę, 
užmuša jos nuobodumo mono
toniškumų. Bet šį kartų jo
kios eilutės kartojimo nebu
vo. Manau, kad ir čia kom
pozitoriaus prisidėta su dar
kymu.

Kaimuose niekuomet nešini 
girdėjęs liaudį panašiai dai
nuojant; niekuomet tarpe 
dviejų posmelių nebūna ilges
nis Mtaptelėjimas, kaip tik 
vienas atsidūsėjimas. O čia 
dūsuok, dūsuok ir galo nema
tai, kada dūsavimas pasibaigs, 
o daina išnaujo pasklis po sa
lę savo senoviškai lietuviško 
“džiazo” akordais...

Kaime kada dainų dainuoja, 
tai kartu tų pat muzikantai 
grajina; tai išeina daug gra
žiau. Kodėl kompozitoriai tat 
paniekino, tai negalima išaiš
kinti. Dainininkai tur nubaust 
juon: nedainuot tokių kom
pozicijų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Indiana Harbor, Ind
Pddeka

Vasario 20 d. pasimirė An
tanai'. Mikaloč ir liko palaido
tas vasario 25 d. Dabar jis il- 
riirii '&v. Kazkniėro -kapinėse 
amžinai nutyięs ir nebegali 
padėkoti visiems tiems,'kurie 
suteikė jam paskutinį patar
navimų bei palydėjo jį į tų 
neišvengiamų amžinybės vie-

Taigi aš, vėlionio žmona R. 
Mikaločienė kartu su savo šei
myna, prašau “Naujienų” su
teikti ^savo skiltyje šiėk tiek 
vietos tarti padėkos žodį.

Aš ir mano šeima, atsimin
dami ir pagailestaudami mu
sų vyro ir tėvelio pasišalini
mų iš gyvųjų tarpo, reiškiame 
širdingiausį padėkų visiems 
tiems, kurie dalyvavo laidotu
vėse ir suteikė paskutinį pa
tarnavimų bei prisiuntė vaini
kus. Ačiū L. P. D. Kliubui Už 
labai gražų vainikų ir visų na
rių dalyvavimų laidotuvėse, o 
taip pat už davimų grabnešių, 
kuriais buvo: pp. M. šleinis, 
Joc Rudžius, Jonas Karvelis, 
St. Bartkus, St. Barzdys ir A. 
Simanauskas. Grribnešiai iš 
Indiana Harbor nuvažiavo į 
Benlon Harbor ir iš ten velio
nio kūnų atlydėjo atgal į In
diana Harbor, o vėliau į Chi- 
cagų. Mums trūksta 
kad galėtumėme 
jiems savo padėkų.

Ačiū sekamiems už 
timų vainikų: pp. ?
liauskui, Joc Bučinskui 
no Petkui, F. Kelšai, 
Nivar, F. Erkman, Jos. F 
džiui, St. Bartkui 
Aug. Heinke, H 
Paul Rice 
Pivaronui,
Wm. Riubiui, V. Radžiui, Jo
nui Sidaugai, ‘M. ‘‘Šleiniui, Ch. 
Waišnorai ir trldermonui Stod- 
dard.

Ačiū kun. • G. A. VVitictnan 
už patarnavimų Bčnton Har- 
borc ir kun. J. Mareiui už pa
sakymų pamokslų Indiana 
Harbor bažnyčioje ir Šv. Kazi
miero kapinėse bei vargonin- 
kui Antanui Glemzai už gražų 
pagiedojimų.

Dėkojame graboriams J. 
Paulavičiui ir J. F. Radžiui, 
kurie suteikė ne tik patarna
vimų, bet ir stengėsi mus nu
raminti liūdnoje valandoje.

Taip pat dėkojame pp. P. 
Rindokui, L. Krigowski ir St. 
Simonui, kurie daug prisidėjo, 
prie laidotuvių sutvarkymo, 
bei motinėlei A. Simonienei 
už leidimų laikyti 
kūnų savo namuose 
ačiū visiems tiems, kurie šiais aprūpina 
sunkiais laikais pasitraukė iš deginami

prisiun-
. Kava-

Bru-
Elfon

Al. Miler, 
Jakobson, 

Barzdžių!, .Tini 
F r. Remeikiui,

T*6****^

aflitiUftMiriditiiifiittiMįils

Jaunas kumštininkas Ernie Schaaf ir tas pats Schaaf gu 
Ii be sąmonės parmušlas kumštynėse su milžinu Primo Car- 
nera. Schaaf nebeatgavo pilnos sąmonės ir .už kelių dienų pc 
kumštynių pasimirė nuo kraujapludžio galvoje.

3253 — Labai elegantiška išėjimui sukcnlč iš juodę, ttrtidono arba mėlyną, 
šilko, satino arba aksomo su balto šilko kaspinais. Paskiausis Paryžiaus modelis. 
Sukirptos micros 16, T8, taipgi 36, 38, 40 ir 42 tolių per krutihę.

Norint gauti vienų ar dau- 
giau virš nurodytų pavyzdžių; 
prašome iškirpti padubtą' bląn-j 
kūtę arba priduoti pavyzdžkr 
numerį, pažymėti įhlerą ir aiŠ* 
kiai parašyki sąVo vardą, pa-* 
vardę . ir adresą. ' JĮiekvieno par 
vyzdžio khina '» Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš-‘ 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus rdikiri' adresuoti: 
Naujienos, Pattei'n Dept., ttS#

Haisted

. 11 ui tn'»"rrWrffliiiri i" U’ f .i 
NAUJIENOS'Pufctti Dept.

' 1739‘S. HabtecTtu 

bprašan it*
■ < ’ ■ ■: ,
siųsti inin pa v yzd j ’ No

t ’ . .7J.- ’■ » v '* ■ . •' 2 * ‘y

Mieros i pėr Itmttaf

Ūkininkų kova su varžytinėmis. IŠpaCduodant-A. -H. rRoehl 
ūkį, ties Makinta, Ohio, buvo iškabihėtos dvi kilpos, i kaipo įs
pėjimas, kad niekas neduotų rūgštų pasiūlymų. kMorgičiaus -Sa
vininkai pamatę tokį ūkininkų‘nusistatymų, išpardavimų -ati
dėjo dviems mėnesiams.

savo biznių ir užimamų dar 
bų, kad galėjus velionį Miką 
loč palydėti į amžinų atilsį.

Mes nuliūdę ir su skaudan
čiomis širdimis sakome: Rsė 
kis šios šalies šaltoje žcmčle

žmona Rozalija, r .u nūs ii 
dukterys Mikaločai

Sveikatos Dalykai
Kodėl ir ką mes 

valgome
Taip, kodėl mes valgome? 

Kažin ar visiems žmonėms 
yra visai aišku, lępdėl ^uo tri- 

priimame maistų.- Kad mes 
pajuntame alkį? Alkis yra tik
tai perspėjimo signalas, kad 
mes nepamirštume taisyklin
gai priimti į save valgymo ir 
gėrimo. Nes šie pastarieji 
musų kunui nuteikia jėgos,

Darbas čia suprantamas ne 
įprastine šio žodžio 
Kiekvienas žingsnis, 
nas rankos judesys, 
sakant, kiekvienas 
judesys, net ir pati 
kuri apima musų 
reikalinga musų jėgos. Juo 
daugiau mes dirbame, juo 
daugiau išaikvojame jėgos ir 
turime įgyti naujos. Todėl 
mes kasdien valgome.

Iš esmės paėmus, musų ku- 
velionio nas dirba nedaug kitaip, kaip, 

Pagalios, pavyzdžiui, garo mašina. Ji 
mglimis, kurie siv 
Dėka deginimo į-

prasme, 
kiekvie- 
trumpai 

muskulų 
mintis, 

smagenis, 
jėgos 

dirbame,

jos laikui bėgant ^1 reikia į-l: 
gyti,! kad muši] kurio tempera- i 
turą nenukristų. !
v Vykštarit dešimtai priimto
sios intrfšto medžiagos yra su
skaldomos į savo sudedamų-! 
sJns» dMts,ir kiekvienam kūno 
audinuiį -suteikiama medžia
goj kurios jis reikalingas 
savo.... uždaviniams _ išpildyti. 
<Trikstapčiai mųrių organizmo 
ląstelių -kasdien žūsta, ir turi . 
atsirhšti ■ Parijus. >Kai kūnas 
pasisavina visas jam reika
lingas martiMo medžiagas, visa, 
kris nereikalinga, “atmatas” 
jis išmeta * lauk.

Hš ■ to iiettgvfti suprantama, 
kad vaikas ipapraŠtai [privalo 
daugiau maišto ntiž ■ suaugusį. 
Nes i jamrreikia ^tte f tiktai išlai
kyti riudinias ir » orgamis, at- 
strityti/žrivmiHs ^ląsteles, bet 
tai]) pat ir iTa'iijas iristėDs kur
ti: vaikas f turi raugti ir to
bulinti, Stiprinti' savo kūnų. I 

rftų mes turime valgyti, jau 
sako fmums /pats /žPdis ‘ “mais
tas”. 'Musų • kunui mes turime 
nuteikti lėkio valgio, kuris jį 
maitintų. ^Kad nereikėtų per- 
dffttg kasdien-apie > taifrupintis, 
*gatrita mtims -suteikia skonį.! 
Jis kontroliuoja ^kiekviena vai-Į 
gį, kini mės 5priimame į save, 
pareikalauja viėttUr daugiau 
druškos, srkitrir daugiau skysr 

■ Čių fr tt. 'Jis viriai nepikenčia 
abba ktik labai nenoromis, jei
gu Giries vienų ir tų įpatį valgį I 
dažna i maigome. >Na, toks įky
rus ji r, žinoma, > nėra: rpric ko 

nors jiscgali įpnašti,-taip kad 
pamiršta pasirūpinti - apie rei
kalingas ])ermainas. Tokiais, 
atsitikimais reikia tvertis 
musų sveiko žmogiško proto. 
Mes turim žinoti, kas mums 
reikalinga, o musų kūnas nė
ra perdaug reikalaujųa.

Jis reikalauja baltymų, ang
lies hydrato (cukraus med
žiagų), riebalų, kiek-ne-kiek 
druskos, vandens, ir vitaminų. 
Mėsoje turime1 baltymų ir rie
balų, daržovėse anglies hyd-

.. ■ ,   — —-i. i.. J.J........................  ... ri »

gyjama -šiluma, 'kuri vandenį 
paverčia garu, ir šifi klSka sa
vo įtempimo paverčiamas ko
kiu norima darbu.

' Virškinimo procesas, kkuriri 
pradeda , tuoj priėmus mais
tų, dargi burnoje, yra taip 

giai kaip ir nuo degiriamųjų 
medžiagų, gaunama šiluma. 
Šitų šilumų mės naudojame 
tam, kad išlaikytume musų 
kūno temperatūros aukštumų 
nuo 36 ligi 37 laipsnių Celsi
jaus, tarp kurhj’Taikosi musų 
organizmas ir gali be kliūčių 
dirbti. Kadangi musų kūnas 
nuolat atiduodu šilimų, todėl

«*N*N*taw*»

ey^į it pavjftu)

(Ądf<»p)
•- ;« k ■ . t

(Mieste Jr *»1«L)

rato Ir trifp pat baltymų, duo
na ir bulvės parūpina anglies 
hydrato. Druska daugumoje 
maisto priemonių esti jau iš 
anksto, o be to, jos vartojama 
verdant. Vanduo yra pagrin
dine kiekvieno maisto sude
damoji dalis, ir vartojimui jo 
visuomet yra pakankamas 
kiekis. Jei mes nepakanka
mai išgeriame, tai pasako pats

Neapleiskite Savo Inkstų!
Greitai Susidomėkite Inkstų Ar Pūslės 

Nereguliarumais. JA**
TEIGU '-jus vargina pūslės nereguliarumai,

<> kurtus strėnų skaudėjimas ir jautimais /?. Tylc
nuvargusiu, nervišku, prislėgtu, paeiną delei ih ••
pakrikusių inkstų ar pūslės nereguliarumų, • 
nevilkinkit.

Vartotojai visur atsideda ant Doan’s
Pilis. Giriamos per daugiau kaip 50 metų. •‘tbrUml 
Rekomenduojamos visoje šalyje. AHHdWj

I»oan*s Pilis .IX.

* it. įhiAiii

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
. U ROTĄ

PIRMA VELYKINĖ EKSKURSIJA 
Išplauks KOVO 31,1933 

Laivu “BREMEN”
(Iš New York o į Bremeną) į 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą

| JKIase j vieną pusę...........$^03

5.00
ANTRA EKSKURSIJA

(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga)

EplaiiksBAL ANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

Į Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą.

Klase i vieną pusę

Valdžios taksos

Valdžios taksos

’92.00
153.50

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO 
KNYGĄ 

(COOK BOOK)

ĮSIGYKITE TUOJAUS 
Kaina tik $1.00 

Ką tik naujai atspausdinta. 
.Prisiunčiame paštu.

NAUJIENOS
1739 So.Halsted. Street

CHIGAGO,

Ketvirtadienis, kovo 2, 1933 ------- ........ .
kūnas: mes jaučiame trošku

Lieka dar vitaminai. Taip 
pat ir jie būna daugelyje, bet 
ne visose maisto priemonėse. 
Kadangi jie musų kunui iš vi
so yra pati svarbiausia med
žiaga, ypatingai turime dabo
ti, kad musų maistas* butų vi
suomet įvairus.

Iš “GcBundheit.”

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ



’jottitenos, crarap.m.
.       —.-e.-,*-— .. •    , .  iiiiuimi . I I ■■■*

sKetvirtadienis, kovo 2, 1933
-------  ■ ......... ... ........ ... " 1 |--------  ■ ■ 1 ' ■■'U'l'.Mt.M.flĮJ*.'

Visai naujas jausmas

žmonėms virs pen
M

kias dešimt metų

Yra labai naudingas

wn«

Cairo gatv

Marųuette Park

labai

>^%Ws>!'W'Įs

ARKANSAS

LOft.lt> A

Siuntėjo vardasd*ame
Adresas

ValstijaMiestas
Prašau pasiųsti p.

KaimasAdresu

Valsčius Apskr.

Galite prisiųsti money orderį arba cash

5^^-

DYKAI 
KNYGELft

WHAT 
THM

garsinkites 
N4UJIFNOSE

S OUTM 
CAROLIN

PAŠTU IR TELEGRAMA 
DOLERIAIS IR LITAIS

laiku sodi 
srityje ga

■Gir t,jt v
' oX

Rengiasi važiuoti 
Lietuvon praleisti 

Velykų šventes

PATARNAVIMAS SKUBUS 
IR SAUGUS

Siunčiame Pinigus

Į LIETUVĄ

jie gerai gy 
kurie kritikuoji 
buržujai ar ji

yVONV G^AN'PA BETlCKLED 
WHEN HE SEES HOW VVE'VE 
LAlD OUT HlS 7HINGS 
gį A NięE ęuiETS^NING* L

HE’ll THINK HtS 
BįAfcK ON "OJE. P

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredoiųis iki 7 v. v»

Prakalbos Bridge 
porte

uz 
buvote tiktai 

Yra iitiesų ste-

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

♦3-A Seenrlty 8avlng« & C.mmercUI 
Bank Bullding

(Dtmctiy Mrui ttr.et from Patent Office) 
WA8HINOTON. D. C.'

S-SH1--HERE HE 
lETfc H1DE. BEHtNT) BIS 
CHA1R» r---- ----- ... . -r-Yę-

KOMUNISTU AGENTĖS M. KAROSIENĖS 
“MISIJOS” CHICAGOJE

tojų kiemus, tik tuo kart 
žmonės suprato bolšeyikų spė-

pas
m o,
kad
ką sako. Karosienė, kaip tik
suminė Grigaitį ir Pruseiką, 
tuoj raukšlės kaktoj pasirodė.

—Norihsidietis.

Rotterdam ♦ Volendam 
Veendam ♦ New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus Susišie- 
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas.. Kas savaitę iŠ 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Chicago

.......... " ■■ I        11.1,11 ■ IĮIII..JI .1111.1, I. ly   ..I ..I ... I w !! Į

i AREA AFTECttEP^OV P&OpOSĘt> DEVAoRKJJNT.
Nesenai išrinktasis prezidentas Rooseveltas paskelbė labai 

platų projektą, išvystymui Tennessee upės klonį. Tuo projektu, 
butų atlikti platus nusausinimo darbai, apsaugojimai nuo pot- 
vinio, apsodinti miškai, sunaudotos gamtos pajėgos, žemėlapis 
parodo kurias valstijas Rooseyelto projektas paliestų. Viršuj, h
Rooseveltas apžiūri milžinišką tvenkinį Musele Shoals ant 
Tennessee up^s, kurį valdžia pastatė, bet kuriuo ji nesinaudoja

Dr. C. K. Kliauga dabar kas
dien bus lik viename ofise, 
2420 W. Marųuette Road.
.Tau keturiolikti metai, kaip 

Dr. C. K. Kliauga laikė dentis- 
terijos ofisą, 1821 So. Halstcd 
St. (Apie metai laiko buvo 
šiame ofise tris dienas į sa
vaitę). Bet nuo vakar dienos, 
kovo 1, daugiau šiame' ofise 
nębus.

Kiekvieną dieną kas norės, 
galės Dr. C. K. Kliaugą rasti 
jo naujame ir puikiai įreng-

Dr. Caldvveli’s Syrup Pepsin yra visai 
saugus byle kam ir byle kokio am
žiaus.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciajiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnuodijamą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir 
galėjo jus išgyti, ateikite čia 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių 
dykai, OFISO VALANDOS *
valandai ir nuo 5 
4200 Wrst 26 St

kalbėtojai 
kaip užsu- 

kalba labai 
kartoja tą 

daugelį kartų. Nematyti 
kalbėtoją jokio nuoširdu- 
išrodo iš šalies žiūrint, 
pati kalbėtoja netiki tam, 

Karosienė

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

cbanikai niekaip negalėjo pa
daryti mašinos vatai nuo lau
ko surinkti, o pas bolševikus 
kaip tik tokios mašinos pri
reikia, tuoj buvo gatava. Bol
ševikiškos valdžios gerumas 
tai neišpasakytas. Kada reikė
jo prie upės Dniepro valdžiai 
padaryti ežerą, tai iš tos vietos 
turėjo iškraustyti namelninkus 
ir valdžia davė jiems namus 
ir žemės kitur. Bet gyventojai 
nenorėjo priimti valdžios pa
siūlymo ir sako, ji čia ežerą 
negalėsianti padaryti. Valdžia 
sako “pamatysime” ir neėmė 
daug laiko, kai pradėjo iš 
Dniepro vanduo bėgti į gyven-

Kelia į padanges sovietų sąjungą ir pasakoja 
nebūtus daiktus.

waV. įmink ta TAKELI—-j 
IN ,A GOOP BURUESOOE.U 
an dance A CDUPLE oHu 
itsibo BURN Stw AR6UN 
HERC, ByHlCKORyt į

galvos skausmus, skausmus nuga 
paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 

persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
' j. Patarimas 

> Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
□landai vakare. Ncdčliomis nuo i I ryto iki 1 vai. 
'' kampas Keetar'Ave. Tel. Ltavtocd

Tavorščka Karosienė viešai 
pasirodė, kad yra Rusijos a- 
geritė, nes visoje kalboje agi
tavo už Stalino diktatūrą, o 
smerkė laisvę ir demokratiją.

Aukos buvo renkamos ir 
ščyrųjų literatūra pardavinė
jama. Reiškia, “bizniškos mi
sijos”. Karosienei nubodo dir
bti dirbtuvėse ir važinėti po 
Europą ir Ameriką. .Tegu “go
jai” dirba... —Senas Petras-

(Pabaiga rytoj)

tame ofise, 2120 W. Marųuet
te Road.

Reikia pasakyti, kad aštuo
nioliktoji apielinkė pasiges 
Dr. Kliaugos. Netik, kad jis 
yra geras dantų gydytojas, bet 
taipgi malonus žmogus ir 
draugijiniame gyvenime.

Per Uolotą metų Dr. Kliau
ga buvo Birules choro pirmi
ninku. Ir jis yra daug prisi
dėjęs prie Birutes choro palai
kymo 
m as, 
daug jį rėmęs.

Reikia linkėti Dr. Kliauga 
pasisekimo profesijoj ir vi 
suomenes veikime. — A. Z

TOMR EYEJ 
Night end Mcrninf fe k^p 
thena Clean, Clear am) H ^aidiy 

Wriie for Fr«u čur*/’ 
ar “Eye Scauiy”

H. S..91. Ok^M,CUc«t®

Trys “misionieriai ’ dviejų 
mėnesių bėgyje.

Taip ir ščyrieji komunistai 
parsišaukę misionierių net tris 
dviejų mėn. laikotarpyj. Ge
riausia iš jų bus bene Karo
sienė, kuri yra daugiau paty
rusi kalbėti “net ir už patį An
drulį”. Moka gerai “bliofuoti.”

Visa jos trijų valandų kal
ba buvo pašvęsta Sovietų Ru
sijai. Kėlė į padanges diktato
rišką krašto valdžią, pasako
jo, kad Rusijoje auga milži
niški fabrikai, su mašinomis, 
kurios yra geresnės negu A- 
merikoje, kad darbininkams

gražus orientalis Rytų kaimas, kuris bus pastatytas Chicagos pasaulinėje 
parodoje, kuri atsidarys šį birželio mėn. Kaimas užims pusketvirto akro . žemės.

joji Gadynė” ir vlni, kas nę- 
šoka pagal Bimbos muzika. 
Pasirodė esanti sovietų agentė

tai girdėjo 1918 
m. pas "Duikų.

Klausytojus “bcbliofuoda- 
ma” kalbėtoja pati save susi- 
kritikavo. Begirdama Rusiją 
pradėjo pasakoti tokias pasa
kaites, kurias Senas Petras 
1918 m. girdėjo San Francis- 
co, Galifornijoje M. Dulkaus 
aludėje. Rusijoje teisėjai yra 
labai teisingi, pasakojo Ka
rosienė. Vieną kartą atėjo į 
teismą vedęs “buožė” ir pa
reiškė negalįs duoti užlaikymą 
savo žmonai ir vaikui. Jis ne
sąs vaiko tėvas. Tai kas yra 
jo tėvas, paklausė “teisinga
sis” teisėjas.? “Buože”, atsi
vedęs du vyru, sako, ir jie ro- 
mansavę su jo žmona. Kas 
vaiko tėvas, nežinia. Teisėjas, 
trumpai pagalvojęs padarė 
štai kokį “saliamonišką” nuo
sprendį. “Kadangi nežinia kas 
vaiko tėvas, jus visi trys turė
site jį užlaikyti.” Šią istoriją 
Senas Petras girdėjo 15 metų 
atgal, dar prieš sovietų rojaus 
atsiradimą. A j }/ .),

Pora baUVų- '
Išgyrusi Rusiją, Karosienė 

ėmė pati save ir susikritikavo. 
Sako, Maskvoje mačiusi krau
tuvėm lange, kad pora batukų 
kainuoja $125. Kitos reikme
nys taip-gi esančios labai 
brangios. Geresni valgiai dali
nami porcijomis, o pyragaičių, 
pajų ar vaisių •— nėra. Darbi
ninkai maitinasi duona, žuvi
mi, mėsa ir sriuba. Bet prieš 
šių žodžių ištarimą, kalbėtoja 
pasmerkė visus, kurie sako, 
kad Rusijoje yra nedatekįius. 
Gavo vėjo “Naujienos”, “Nau-

Prakalbos North Sidėje
(Rytoj “Naujienose” tilps 

gautas iš Leningrado laiš
kas, kuris nušviečia padėtį 
sovietų Rusijoje visai kitaip, 
negu M. Karosienė, dabarti
niu laiku po Chicago besi
lankanti komunistų agentė 
kalbėtoja. Laiškas rašytas 
žmogaus, kuris Leningrade 
gyvena ir visus 
patyrė ant savo kailio 
komunistų apmokama agen
tė, bet žmogus, kuris atpa
sakoja savo patyrimus, gali 
teisingai sovietų Rusijos gy
venimo sąlygas nušviesti).

“Išradimai dygstą kaip 
grybai"

Visokie išradimai tai pas 
bolševikus dygsta kaip gry-

“Rugsėjo mėnesį bulves 
sodina."

Man prisimena, kad ta pati 
kalbėtoja rašė “Laisvėj 
savo kelionę iš Rusijos, 
šė, kad kaip tik 

į Rusiją

ĮILUNOIS
MISSOURf ^ X 11 J

talku daug relikte 
prie patentą. Nerišk 
knoklt vilkindami >n 
•psaugojlmu savo 
sumanymą. Prisląs* 
kitę braižini ar mo
deli dėl inatrukelją, 
arba rąžykite dėl 
NEMOK AMOS kny
gutes “IIow to Ob- 
tain a Patent*' ir "Reeord of la* 
vention” f urmu. Nieko neimant 
už informacijas ką daryti. Bust- 
railnSJImal laikomi paslaptyje. 
Greitas, ntearraa. mpratiitsa* «•* 
tarnavimas

apie 
Ji ra-

La t vi jos į- 
važiavo | Musiją, tuoj akys 
nušvito, nes buvo jau rugsėjo 
pabaiga, o dar bolševikai bul
ves uodino. Ji paklaususi, ko
dėl taip vėlai tai darote? Ji 
gavusi atsakymą: “užtektinai 
laiko, užaugs.’ Katrie esate iš 
Ežerėlių apielinkės, tai galite 
suprasti ar tuomi 
narnos bulvės toje 
Ii užaugti?

šiaip bolševikų 
visi vienodi. Kalba 
k Ii gramafonai 
monotoniškai

Christopher Ambrozas su 
savo moteria France^, kurie, 
užlaiko duonkcpyklą po ant
rašu 11731 Indiana avė., Chi
cago, rengiasi važiuoti Lietu
von pasiviešėti ir praleisti 
Velykas tarpe savo giminių 
Žagarėje. Vėliaus žada aplan
kyti savo gimines ir Lenkijos 
pusėje. Jie apleidžia Chicagą 
kovo 29 d. ir išplaukia grei
čiausiu pasauly laivu “Brc- 
mcn”.

Su jais rengiasi važiuoti ir 
(langiaus lietuvių. Iš jų vieni 
apsigyventi, kiti tik paviešėti.

Jeigu jus pavėlinote sau syscematiškai 
eiti senyn, štai yra būdas stimuliuoti sa
ve be to kad pakenkti sau. faktinai tai 
pagclbinga visam jūsų kunui.

Šis metodas stimuliuoti sutingusią svs- 
temą į nauja gyvybę yra gydytojaus iš
radimas,* todėl niekas ne turi bijoti jį 
priimti ar netikėti jam. Tai yra išmin
tingas kelias pasilaikyti gyvam ir svei
kam.

Vienintelis vaistas, kurį jus priimate 
yra skanus iY pastebėtinas siropas pa
darytas iš šviežiu žolių, active senna ir 
gryno pepsin 
nagelbingas. Jo tuojautinis veiksmas ant 
žemutinių žarnų prašalina ten susikuo- 
nnsius nuodus geriaus negu byle koks 
kitas liuosuotojas. Faktinai, jums kitas 
liuosuotojas ne bus reikalingas, ieivu jų? 
kartas nuo karto priimsite Šaukštuką 
Dr. Caldwell's Syrup Pepsin.

Jeigu jus esate gana geroj sveikatoj 
dabar, jus priimdami gal pastebėsite 
savaitės, kitos, kad jų 
pusiau sveikas pirmiaus 
bėtinas skirtumas kaip žmogus jaučiasi, 
ypatingai susilaukęs tokio amžiaus, kuo
met yra linkęs prie auto-intaksikacijos. 
(Kasdieninis galvos skaudėjimas, . stoka 
apetito, ir nuovargis. yra neabejotini 
simptomai rodą nuodų susikaupimą sys- 
temoje).

Moteris taipgi gauna neabejotinai ge
ras pasekmes jeigu jos vartos dviejų sa
vaičių reguliaciją šios paprastos preskrip- 
cijos. kurią lengvai galima gauti* byle 
kada kiekvienoje vaistinyčioje. Motinos 
duoda šį siropą savo kudykiams, ir 
augina savo šeimas, be jokio rūpesčio 
dėl chroniško vidurių sukietėjimo, arba 
neveiklumo, kuris tankiai pasireiškia pas 
kudykius. Viduriai veiks kaip lai!:ro-

Daktaras
Kapitonas , 

• Pasauliniame kate

Ch. ir Fr. Ambrozai apleidžia 
Chicago kovo 29 d.; plauks 

“Rremeri*
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THE GEEVUM GIRLS

viskas priklauso 
vuoja, o visi, 
Rusiją, “yra 
uodegos.”
Senas Petras

TEN1NESSEE 
f f

Praeito pirmadienio vakare 
L. D. S. A. kuopa surengė 
prakalbas buvusiom Hoffman 
mokyklos name, 1537 N. Da
inei) avė. Kalbėtoja buvo 
draugė Karosienė. Ji pasisakė 
ką tik neseniai sugrįžusi iš 
komunistinės Rusijos, lai ir 
kalbėsianti apie bolševikų nu
veiktus darbus. Kalbėtoja sa
ko, kad bolševikai nuveikė tą 
per penkius metilu ką kapi
talistams ėmė kitose 
šimtus metų padaryti.

“Boisevikų vaikai esu 
mandrųs"

Sako, bolševikų vaikai turi 
daugiau proto ir išsilavinimo, 
negu Amerikos suaugę žmo
nės. Pavyzdžiui, Rusijoj bolše- 
vikutis kaip tik pamato amč- 
rikoną, tai stato jau klausi
mus ir tokius painius; klausi
mus, kad amerikonas turi tik 
nurausti, o atsakyti negali. 
Vaikas klausia, ar tu darbi
ninkas? Žinoma, amerikonas 
atsako. “Tai iš kur tu gavai 
tokias gražias drapanas?” Sa
ko, ar tu žinai, kad jums bus 
^rinktas prežidentu “Roosc- 
Velta!.” Taip, kad amerikonas 
patrauko pečius ir stebisi 
bolševikišku vaikų mandru 
m o.

•ALABĄMA1 '
f 1 GEOFiGIA

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Vas. 24 d., M. Karosienė, su
grįžusi iš Sovietų Rusijos, 

tų j kalbėjo Lietuvių Auditori joje. 
Mat, dabar užėjo misijų laikas 
pas ščyruosius. Pora savaičių 
atgal kalbėjo J. Baronas, pa
bėgėlis iš proletarų rojaus, o 
apie savaitę laiko atgal — 
ekf’-iniliciantas Mass. valstijo- 
jos, B. Mizara. Bimbizmas 
Cbicagoje eina “kaput”, tai 
reikia misijų. Atsimenu Lietu
voje, klebonas parsišaukdavo 
tėvą misionierių Kudirką, ku
ris gerai per pamokslus iš sa
kyklos užpjaudavo pragaro 
griešniems parapijonams. Šie 
susigraudinę būdavo duosnes- 
ni aukomis. klebonui, kuris 
varde bažnvčios rinkdavo au-

kad juos iškeltų iš tos vietos, 
o kitaip paskęsime.
Su elektra ir bulves ir loma- 

les augina
Su elektra tai bolševikai 

tiesiog daro stebuklus. Su elek
tra užaugina tomačių, bulves 

sunkumus'ir dabar su elektros pagalba 
Ne augins Arkangcbko samojė- 

dams bulves.
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LIBERALIŠKAS KABINETAS
......... 'i..... Ai i u

Žinios apie busimojo prezidento kabinetą pasitvir
tino.1 Užvakar Rooseveltas paskelbė, kad Thomas J. 
Walsh iš Montanos yra paskirtas generaliu prokuroru 
(attorney general), Daniel C. Roper iš South Carolina 
— prekybos sekretorium, ir Miss Frances Perkins — 
darbo sekretorium. Miss Perkins yra ištekėjusi mote
ris, 50 su viršum metų amžiaus, Paul Wilson žmona; 
bet ji vartoja savo tėvo, o»ne savo vyro pavardę.

Pirmiaus, kaip jau buvo pranešta, buvo paskirti 
Cordell Hull valstybės sekretorium, William H. Woodin 
iždo sekretorium, Claude A. Swanson laivyno sekreto
rium, George H. Dern karo sekretorium, James A. Far 
ley vyriausiuoju pašto viršininku (postmaster general), 
Henry A. Wallace agrikultūros sekretorium ir Harold 
L. Ickes vidaus reikalų sekretorium.

Bendrai imant, kabineto sąstatas yra liberališkas. 
Buvusieji senatoriai Walsh ir Hull, buvęs Utah guber
natorius Dern ir Farley yra liberalai. Woodin, Swan- 
son ir Roper yra, gal būt, artimesni konservatoriams, 
negu liberalams. Bet iš kitos pusės, Perkins, Wallace ir 
Ickes yra progresistai.

Roosevelto kabinete yra atstovaujamos tos politi
nės grupės, kurių pastangomis Rooseveltas buvo išrink
tas į prezidentus. Tai yra visai natūralūs dalykas. Bu
simam prezidentui yra svarbu, kad tos srovės, kurios 
jam padėjo laimėti rinkimus, remtų jį ir toliaus, kada 
jisai Baltam jame Name vykins savo programą. Taigi 
tarpe jo sekretorių matome trejetą buvusių republiko- 
nų: Woodiną, Wallace’ą ir Ickes’ą; matome p-lę Per
kins, kuri turi didelės įtakos tarpe pažangesniųjų dar
bininkų rytinėse valstijose; na, ir, žinoma, ■— vadus tų 
demokratų, kurie stojo už Roosevelto nominavimą par
tijos konvencijoje. Al Smith ir jo draugai į kabinetą 
nepateko, kadangi jie buvo priešingi Roosevelto kandi
datūrai.

Roosevelto valdžia, bendrai imant, bus liberališka. 
Ji bus palankesnė vidutinio ir mažo turto žmonėms, ne
gu kad buvo Hooverio administracija, kuri aklai tar
navo stambiamjam bizniui. Bet ar ji turės drąsos už
dėti valdžios kontrolę stambiamjam bizniui — didiem- 
siems bankams, gazo ir elektrikos kompanijoms, stam- 
biomsioms pramonės korporacijoms ir t. t., tai parodys 
ateitis. Amerikos darbininkai yra daugiausia suintere
suoti kova su nedarbu ir sociale apdrauda. šituose rei
kaluose galėtų daug jų labui pasidarbuoti Perkins-WiL 
sonienė, — jeigu prezidentas ir kiti jo sekretoriai ne
darys kliūčių.

tolimesnį viešpatavimą. Kaip dabar susidėjo aplinky
bės, atrodo, kad tai jiems gali pasišokti.

Taip galėjo atsitikti tiktrii dėlto, kad Maskvos kur
stomi komunistai suskaldė Vokietijos darbininkų jėgas;. 
Po paskutinių, reichstago rinkimų, kuriuose buvo iš
rinkta 100 komunistų, visos bolševikiškos davatkos kle* 
gėjo, kad jau prisiartino ^proletarinė revoliucija” Vo
kietijoje. Bet pasirodo, kad komunistų laimėjimas su* 
stiprina fašistus.

“Komunizmo pavojus” tik patarnavo fašizmui, kai
po priekabė, daryti perversmą^ Tai yra ne pirmas kar
tas, kad komunistai suvaidina šitokią rolę. Lietuvos 
tautininkai padarė perversmą, pasiremdami provokacL 
niaią gandais apie “komunistų sąmokslą”. Anglijos pir
mą Darbo Partijos kabinetą* konservatoriai nuvertė; 
pasinaudodami “Žinovjevo laišku”. Vengrijos darbinin
kų judėjimas tapo sutriuškintas po komunisto Belą 
Kun diktatoriavimo. Italijoje* komunistai savo laukine 
dirbtuvių grobimo taktika paruošė dirvą; juodmarški- 
nių pergalei.

Taigi yra neužginčijamas faktas, kad diriguojamas 
iš Maskvos komunizmas yra šiandie didžiausia reakci
jos ir kontr-revoliticijos atspirtis pasaulyje. *

* —I y,

vienuolynų (klioštoriųj; o vie
nuolynai tai niekas kita; kaip 
komunizmo įstaigos; kuriose 
privatinė nuosavybė - yra* panai
kinta ir yra atmetama šeimy
niškas’ gyvenimas, 
privatiniai turtai —

Kur visi 
namai,- rū

bai, maistas ir t. t. yra‘paimti 
į bendrą nuosavybę, <tenaiJ šei
mynai nebepalieka . vietos;

Bet skelbdama komunizmą, 
kaipo “idealą”, katalikų bažny
čia mokėjo kartu gerai sugy
venti ir su privatinio turto 
savininkais. Faktinei, bažny
čios šulai per šimtmečius buvo

: stipriausi turtuolių gynėjai. 
Visose šalyse viduramžiuose; o- 
daugelyje šalių net iki devy
niolikto ir dvidešimto’ šimtme
čių, dvasiškija rėmė bajorus, 
karalius ir lobininkus. Su milio- 
nieririis kunigai- ir šiandie- la^ 
bai gerai sutinka.

Taigi, iš tiesų, bažnyčia kaip 
tik tas dvi kraštutinybes ir 
remia,* kurias “D-gas” savo 
straipsnyje nupeikė. Vienoje 
pusėje ji skelbia komunizmo 
idėjas, antroje pusėje ji tar
nauja lobininkams.

į? Guido da Verona? - Verti K. A,
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“BIURU”

VIS NEIŠKENČIA

Bolševikiško susivienijimo or
ganas vis neiškenčia nepame
lavęs apie “Naujienas”. Jisai 
rašo, kad “Naujienos5’ dabar 
“jau stoja už sovietų pripaži
nimą”. Tuo gi tarpu “Naujie
nos” 
sijos 
kaip prieš dešimtį metų. 
rase 
žinti sovietų valdžią * dar1 tais; 
laikais^ kada mūsiškės' Mrisk* 
vos davatkos skelbdriVO; > kad! 
bolševikams visais nereikią* 
“buržujų^’ pripažinimo;, nes jie* 
ir be galėsią?,’ apsieiti.

“D-kas” praneša, kad kata
likų “Vytauto” spaustuvė 
Brooklyne, N. Y., tapo peror
ganizuota j “Lietuvių Univer
sali Biurą”. Ką tas biuras 
veiks, nepasakoma, tik reiškia
ma viltis; kad jo “pelningam 
bizniui” daug padėsią “musų 
gerb. dvasios vadai”.

pasisakė už sovietų Ru- 
pripažinimą daugiaus, 

Jos 
apie* reikalingumą pripa^

PROGRESAS"-

komunistę partijos? išmos-.
opozicihinkai** bUvo1 pra-?tieji opozicihinkak btt^ p^ 

džioje1 vadinami11 “škįbkri-. Priš* 
kui “renegatais’/' ir “darbiniu** 
kų išdavikais”? ’Pfc&kM “šni
pais’! iri “provokatoriais”? O 
dabar “Laisvė” įdėjo. rezoliuci
ją, kurioje opoziciilinkų orga
nas yra? apšaukiamas “l’ašišti- 
niu provokatorių? laikraščiu.

‘ * Progresas ’ ’ neužginči jrimas. 
Bet kur jisai vfedri; tai kitas 
klausimas.

>&•

BET FAKTAI RODO
KITA

KĄ

“D-gaa!? peikia*: “plutokrati- 
jąft ir1 “kčmunizmą^. Viena 
esantį negera dėlto,; kridd jis?’ su- 
ima* Šalies > tufctti^ j i nedaugelio 
tttrttioliųv rankas; o1 antm >. — 
negeras/ dėlt^į.i kad .'jisai1;. kovo
damas* pj*iąš> plrit<>k^riri'|ąį! * eina 
į kraštutinybę' ir paneigia- sa
vasties teises? Toliausi “D/5 sa
ko*:

“Prieš * komunizmą/ iri: plu- 
toOatiją Bažnyčia- visados ir 
visu^i kovojom raštais; - žo- 

| džiaiš?ū įstatymais;: mOkyklo- 
- se,!- teismuose;>%rižriyčioje ir 

spaudoje, kuri ir' tiktai 
galėjom šitąu gi kovo mėnesį 
prisirinko maldos> - gin klą’į ! 
Bet. juk-tai yra pasaką) o 

nfe’ tiesau B’wb- laikai,* kadaVka- 
tahkųv-bdžnyčiri visai nekovojo 
prieš komunižrnąįh brit u priešin
ga?-—-pati jį»skelbė. DriHr 
šiandiU.1’ yr$ dau$į katalikių

-r-riiBiTnnilutifiiii it— iru i i •" Ji

TYtįOjA...

(Tęsinys)
Rogės pasidarė tiek sunkios, 

kad nuvarginti žmonės nebe
galėjo jų pavilkti/ Jie nutarė 
palikti šėtrą. Nuo tos dienos 
nakvynei ir poilsiui reikėjo 
sniege kasti duobę ir ten kū
renti ugnį. Paskui jie dar kar
tą sutrumpino roges, tačiau 
vyriausj sunkumą sudarė vis
gi geležinis pečius ir kuras. 
Kas daryti? Be-ugnies gyventi 
negalima; aplinkui nebuvo jo
kio kuro; nežiūrint į nieką, 
reikėjo j j gabenti kartu su 
savimi.

Kad kaip nors prasimušus, 
ant galo, per tuos milžiniškus 
bastionus!... Vėl išeiti į klai
kią lygumą, kur visgi4 galima 
greičiau eiti, greičiau eiti...

Pagalios, reikia susirasti 
kokį nors maistą. Ir dviejų 
baltaodžių vyrų • žvilgsniai su
stojo ant išbadėjusio Loro.

Indėnas suprato. Pirmą kar
tą šaltas įdukimas sudarkė jo 
veidą; instinktyviai jo ranka 
pagriebė medžiokliško peilio 
rankeną. Abu suprato, jog in
dėnas yra pasiryžęs ginti Lo- 
rą, jeigu nei tektų1'susiremti 
ant žut-but.
i Jie ėjo dar tris dienas bai
siais sugriauto miesto labirin
tais. Kada jie nuo nuovargio 
pakrisdavo ant ledo, tai su di
deliu sunkumu begalėdavo 
save priversti užkurti ugnį. 
Per dieną jie visai mažai te
nueidavo, nes kelias buvo ne
įmanomai sunkus.

joje 
did- nieko. Jų buvo trys: ke-

Atidengusi tariamą komunistų sąmokslą sudeginti 
reichstagą, Vokietijos valdžia išleido dekretą, pastaty
dama Prusus karo stovin. Dekretas suspenduoja visas 
konstitucines piliečių teises ir duoda neribotą galią po
licijai. *

Yra aišku; kad*‘tas*'gaisras tapo panaudotas, kaip 
priekabė sunaikinti prifeš-fašistinę? opoziciją. Jeigu 
reichstagą ir padegė Holandijos komunistas, tai tatai 
nereiškia, kad yra kalta Vokietijos komunistų partija, 
o jau visai yra beprotiška kaltinti Vokietijos socialde- 
mokratus. Tačiau Hitlerio vidaus reikalų ministeris' iš 
gaisro vietos įsakė policijai eiti į socialdemokratų cen- 
tralinj organą J*Vorwaerts” daryti tenai kratą^, Laik
raštis tapo uždarytas, — iki* po rinkimų! Uždaryti taip 
pat yra ir kiti socialdemokratu laikraščiai Prusuosei,

Vienas Amerikos korespondentas praneša^ joge? 
socialdemokratai yra apkaltinti 4už* tai, ikad'd^sociWe^ 
mokratų: atstovai telefonavDiš reichstago, gaisri laiku,- 
kad gaisro kaltininkas yra -pats vidrius Teikalų ministe- 
ria Gėering. Matyt, fašistai bij<K kad spauda neiškeltų 
aikštėn tiesos apie tą provokalorišką gaisrą!

Tho** tarpu komunistų atstovai sjr centrb komiteto 
nariai yra. suareštuoti. Ka^angijiė visi yri kandida
tai rinkimuose, kurie įvyks atėifiantįįj sekmadienį, tai 
šitiio- smurto* žygiu Hitleris susyk pąirijiuosuoja nuo 
žymios ’daiiė^'opozicijos; L&kydamafc komunistus

i !

1

jimer Hftteriapsue

. šrtūfc’. banditiška i k’etotf ašistiti.- inorfcuužtikdntt ..sau* >t FeItWSriW«l»!

Jie daugiau nebesikalbėjo: 
jie’ žiurėjo vienas į antrą bai
mės pilnomis akimis. Valgė 
jie tiek? kaip nuo operacijos 
stalo nuimtas ligonis. Paskui 
susivyniodavo į šaltus kailio 
maišus ir; visi susiglaudę į 
krūvą,' bandydavo miegoti, pu
siau palaidoti sniege.

Vinipcgas taip t vykusiai mo
kėjo ištaisyti duobę, kad 
buvo galima kovoti* su
žiausiu šalčiu. Bet badas juos 
pradėjo tiek kamuoti, 
miegodami naktimis jie daž
nai imdavo dantimis kramtyti 
kailius. Bado jautimas buvo 
toks aštrus, kad jie, kaip pa
žeistas žvėris, pradėdavo rėk
ti. ». ’! # * $>/

Garsiai ledas traškėjo. Kar
tais juos išbudindavo neįmano
mas trenksmas; tai buvo ga
lingi sprogimai, tarsi- besiske- 
čiąs ledas stengėsi pasiliuosuo- 
ti iš tų sienų, kuriose jis buvo 
sukaustytas. O gal tai buvo 
dundėjimas atskilusių ledo ga
balų, kurie riedėjo žemyn kar
tu su savimi nusinešdami di
džiausias ledų krūvas.

i Vieną naktį sniegynas nusi
rito ant jų; jis nusinešė ro
ges, užgavo jų duobę, beveik 
visą ją užversdamas sniegu, ir 
nuriedėjo žemyn,’ kur suskilo 
į mažus gabaliukus ir pranyko. 
Visi išmintai ir instrumentai 
atsidūrė po sniegu.

Vinipegas, Ivana ir Loras ta
po^ nepaliesti; bet kita duobės 
dalis buvo užversta,* ir nesima
tė nei ChOrardo, nei”Bevardžio;* 
Kada neužgautieji atsipeikėjo- 
ir suprato kame dalykas, jie 
skubiai pradėjo rankomis* kas** 
ti sniegą, kadangi jokių kitų 
instrumentų neturėjo; Reikėjo 
skubėti, kad išgelbėti nuo už- 
troškimo tubs, kuriuos užvertė 
sniegas. Loras, savo šeiminin
ko' raginamas, kasė sniegą 
greičiau- už; visus;

Jie ištraukė Cherardo dar 
gyvą, bet Bevardis jokių gy
vybės* ženklų .neberodė. Ledas 
pataikė* jam tiesiai į smilkinį 
ir* užmušei

Penkias?
Jis buvo* paženklintas nume

riui penktu.
Gyvųjų‘*žmonių pragare mir*. 

tis v prie* jo kripe užrašė eilini 
nhmerį -

kad

kurie yra

jam kitokią

yra garbinti 
kuri neva stovi

r žmones *— visi ligi vienam 
— jaučiat bai&ų ?badą. štai kur 
gyvenimo jautimas: patirti ba
dą. žandikauliais, 
apginkluoti' baltais^ dantimis,
trupinti ką nWš7 kas priklau
so •kitai gyvybei. Kąsti, kram
tyti,1 ryti niaifetą: štai kas yra 
gyvenimas. Visai bergždžias 
darbris priduoti 
prasmę; bergž<lži
žinfi beprasmiais žodžiais pa- 
sibdiSėtinUB priprastą I tikrenybę, 
pasibaisėtinai gyvulišką likimą; 
tuščias dalyMas 
dusios jėgą
aukščiau >v materialią reikalų, 
priartina žmbgų prie Dievo: 
visa tai getai j ligi to! laiko, kol 
neptisieinav. badauti, i kol bado 
kančios kabliu nesuriečia gy- 
vulf^rnogų, kaip; gyvulj-vilką. 
Jausti badą;? naikinti
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vybę — štai prie ko susiveda 
gyvenimas.

Kris tb nežino, tas negali su
prasti, ką reiškia bado kan
čios,- kurias tenka pergyventi 
gyvuliui-žmogui; Kapuaniška 
culturos prabanga neleidžia 
žinogui suprasti, ką reiškia ba
das. Dagi jeigu, jam tris die
nas ar ištisą savaitę tenka be 
maišto' gyventi, -Ui ir tame at
vejyje jis* nesuprrinta, ką reiš- 
kia badas/ Paprastai jo kūne 
sus&raima pusėtinai išteklius 
maisto ir todėl jis rnegali jaus
ti tikro“ bado; Badas ten; be- 
viltingoje žemėje, prakeiktoje 
dykumoje; kur visą laiką žmo
gui’ ir gyvūnas nieko nesuran- 
da dėl savo dantų : štai- kur ba
das. 

♦ 

! Nė tik kūnas, bet ir smege
nys jaučia badą. “Bado” sąvo
ka tūkstantį kartų labiau kan
kina, negu pats badas, žmogus 
daugiau nebe žmogus: jis tie
siog pasidaro kažkas, kas nori 
graužti. Atšalęs ir gęstantis 
pečius; kuriam yra reikalinga 
ugnis. Tai baisus jausmas, nuo 
kurio nėra išsigelbėjimo, 
protiškas reikalas graužti. To
kiu momentu grobis, kokis jis 
nebūtų, tai Dievas. 

» ® »
Jie daugiau nebeturėjo nie

ko
turi; jeigu skaityti šuhį.

Rogės sutrupintos, -pečius pa
laidotas, išmintų likučiai išmė
tyti; viskas susimaišė sniegy
ne, viskas buvo palaidota ne
gyvenamo miesto katakombuo- 
se.

Tai, kas jiems pasisekė su
rinkti, galėjo ištekti tik vienai 
dienai.

Ir jie pažiurėjo į lavoną...
Jie žiurėjo j jį plėšrių žvėrių 

akimis.
Jo smilkinys buvo sutriuškin

tos, gyslos veide įsitempusios 
nuo užtroškimo.

šiurkštus ir gelsvas veidas 
atrodė- jaunesnis.

Viena akją buvo truputį at
merkta, — tarsi su karčia pa
šaipa ji žiurėjo į prakeiktą gy- 
venimą.

Jį nurengė; nuo jo paėmė 
kailius, avalinę, pirštines. Seną 
revolverį, degtukus, rūpestin
gai suvyniotus į popierių, ku
ris nebijo vandens. Laikrodėli, 
kuris dar tiksėjo...

šuo lojo, lojo be paliovos, 
'nes jis jaute beveik dar gyvo 
sutvėrimo mėsą. Jautė mėsą, 
kuri svaigino jį labiau, negu 
džine...

O4 viršuje pasirodė vėl juo
das šešėlis, kuris nejudėjo. 
Tai buvo penktos ėdmenys, 
kurios norėjo pasinaudoti nu
mirėlio kunu.

Viri trys su didesniu alside- 
jjmu, negu aras, žiurėjo į la
voną. Arba mes arbu tu...

Šuo prisiartino, įleido dan- 
tiš.

■ Vinipcgas šoko ant jo, kad 
neleidus jam graužti lavoną, 
įluodii: susikibo ir’ pradėjo rie
dėti per sniegą.

šešeliš leidosi, leidosi... Che
rardo - šovė.

Milžiftiškias* paukštis * nUkri to 
į sniegą^’

Jis tuoj' lapo išmėsinėtas.
r s —o—

Jie galėjo eiti toliau,
ti toliau. Jie nugalėjo ledų 
pertvarą; vėl4 atsidūrė begali
nėje lygumoje, kur buvo tik 
sniegas, sniegas...

Nuo žmonių figūrų krito 
ant žemes lengvas šešėlis. Ne, 
tai nebuvo šešėlis: tik šešėlio 
priminimas, kuris vilkosi pas
kui einančius žmones.

(Bus daugiau)

tlink-

Neužilgo “Naujienos” pradės 
spausdinti visą eilę apysakų. 
P-as A, Kartanas ’ jau baigia 
versti Oscar Wilde’o klasišką 
apysaką “Dorian Gray’jaus At
vaizdas”, p. Vytautas Zereni- 
Beliajus pridavė “Ponia Bog- 
donovą”, “Lietuvos kaimiečio 
Ameriką”, etc.

■ > ’į, j
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Socialistų .kandida
tas J. Burda 9-tam 
warde gavol,412bal.
Laimėjo ketvirtą vietą alder- 

manų rinkimuose: komunis
tą kandidatas Daly tegavo 
531 balsų.

Joseph R. Burda, socialistų 
kandidatas į Roselando, 9-to 
wardo, aldermonus, užvakar 
rinkimuose gavo 1,412 balsų, 
laimėdamas 4-to kandidato po-

BARBORA ŠIMKIENE 
po tėvais Bttdginaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sario 28 dieną. 6 valandą vakare * 
>933 m., sulaukus puses am
žiaus. gimus Tauragės apskr., > 
Skaudvilės valse.. Upinos parap. * 

Amerikoj išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nuliudime vy

ra Antaną. 2 dukteris Zofiją ir 
•Heleną. 2 sūnūs Zigmontą ir An
taną. seserį Marijoną Griksienę. 
pusbrolis Jurgis Gudinskas. tetą 
Joaną Brazauskienę ir giminės, o 
Lietuvoje tėvus, brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi 1746 • 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. ko
vo 4 dieną. 8:30 vai. ryto iŠ na- ™ 
mų į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Barboros Šimkienės /> 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. -
Vyras. Dukterys, Sunai, 
Sesuo. Pusbrolis, Teta 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo-/ 
rius Butkus. Tel. Canal 3161.

Beck, republikonas Lindcll, ir 
Midiuda,«41em. Kilusi du kan
didatu Hšurda ►toli ‘praienkė. 
Komunistų'kandidatas 'tanię 
<warde >D41y .gavo tik 534 bAL 
sų.

Cunnea, »Jr., stiprus Farmert 
Labor party kandidatas 13nuį 
warde gavo 4,210 balsų. Tor* 
gersen, IMHtrme — TJ1G7Į 
Brooks, Sr., \36-tamc — 654; 
Gripe — 41 -tame — 700. ‘Par 
skutinieji trys kandidatai bu* 
vo ■: bedarbių org. WCGU. in* 
dorsuoti. Apie kitus kaifdb 
dalus dar nėra žinių. .

Potten, 496-ttPG. •<W. kRdHttson, 
37-to R. J. ^Ktley, 45-to E. F. 
Meycr. . ' .

■ 1 *• M į I-l [5-lu vrikij ;tBvaoušove ..... .
moteriškę ir 'kėsinosi, tipentų darbas.

prieš savo gyvybę

Turės skelbti 2-trus 
rinkimus šiuose 1 

warduose
įtrinkti 45 aidermontii; demo

kratai turi 36 vietas, repub- 
likonai Q-ias.

'Chicago užvakar išrinko >45 
aldermonus į sekančią miesto 
tarybą,kurioje .demokratai tu
rės kiek didesnę didžiumą, ne
gu dabartinėje.

Penki wardai, tutės skelbti 
antrus rinkinius balandžio 4 

'dieną, nes nei vienas kandi
datas negavo absoliutūs di
džiumos. Tokiame atvejyje 
pirmi du kandidatai gavo dau
giausiai balsų pirmuose rin
kimuose, persiiims antru kar
tu.

Antri rinkiniai įvyks 6-tame 
warde, 9, 18, 41 ir 47-tame. 
Roselando warde, 9-tame, var
žytinės eis tarp Lcslic V. 
Bcck (deni.) ir Arthur G. Lin- 
dell, (rep.).

Sekančios miesto tarybos są
statas bus toks, kaip vakar 
buvo ^N.”'paskelbta,- su sekan
čiomis pataisomis: 12-to Tvarr 
do aldermonas — John E, 
Egan, (W. Cunnea, Jr., pra
laimėjo), 14-to James J. Mc-

MIKOLAS BUIVYDAS

Mirė 
12:55 
žiaus.

Kilo

vasario 27 d., 1933 
vai. ryte, 68 metų

iš Kaltinėnų valse., 
Tauragės apskričio. Girdiškės pa
rapijos, Tujienų kaimo.

Amerikoj išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nubudime 

pusseserę Barborą Kasputienę it 
jos vyrą. Taipgi Lietuvoje bro
lienę, Oną Buivydienę, brolio vai
kus Petrą ir Praną ir Oną Mila
šienę.

Kūnas pašarvotas 2021 Canal- & 
port Avė. Canal 6574.

Laidotuvės įvyks penktadienį, > 
kovo 3 dieną. IŠ namų 8:30 y 
vai. bus atlydėtas į Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už vė- • 
lionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines..,

Nuoširdžiai kviečiame visus ■ gi- * 
minės, draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

’ėr*

Nuliūdę.

Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- | 
rius Ežerskis, Boulevard 9277.

KAZIMIERA SCHARDT 
po pirmu vyru Nesevichienė _ 

po tėvais šimkaitė

Persiskyrė su šiuo pasaulio va- *j! 
sario 28 dieną, 3:45 valandą ryto”1 
1933 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Šiaulių apskr., Radviliškio 

‘•parap. nir kaimo.
Amerikoj išgyveno 20 metų.

> Paliko dideliame 
vyrą Pranciškų, 
Julijoną ir Petrą, ___ .
zimierą ir švogerį Juozapą rKu-‘< 
ėauskus, seseries vaikus ir giminės. J 

Kūnas pašarvotas randasi 12050 
Normai Avė., W. Pullman, III.

Laidotuvės įvyks penktidienį. 
kovo 3 dieną, • 8:00 vai. ryto iš*' 
namų į šv. Petro ir Povilo»para- 
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės, 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimieros Schardt(> 
■ giminės, draugai ir pažystami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti' 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti- “ 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sanai, Sesuo, Švogeris 

' ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja . grabo
rius Budrikis, Tel. Yards 1741

Vincentas Balandis
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 28 d., 10 vai. va

kare, 1933 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Vainutos 
parap., Balandiškių kaime. Amerikoj išgyveno 32 metu. 
Paliko dideliame nubudime 2 brolius — Juozapą ir Alek
sandrą, paliko daug pusbrolių ir pusseserių ir gimines, o 
Lietuvoj brolį Mikolą ir 2 seseris — Oną ir Domicėlę.
Kūnas pašarvotas randasi pas pusbrolį Dargužą, 3316 W. 
55th St.

Laidotuvės įvyks subatoje, kovo 4 d., 8:30 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Vincento Balandžio giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai'ikviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir,suteikti jam paskutinį• patarnavimą ir atsisveikinimą.4

Nuliūdę liekame
Broliai, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, tel. 
Republic 3100.

klą, 3355 N. Clark St., sudau
žė mašinas Ir rakštimis a()lųi- 
stė skalbinius. Savininkas 
Morris Millman sako, kad tai 
(buvo Cook Couiity Haiicj 
Laundry Ownerftf Asociacijos

Irving Lowenthal, s 6448 ’WĮ 
North Avc.., vjikar. nušovė nio!- 
teriškę Helen Cox ir pats šunį 
kiai susižeidė, paleidęs kulkų 
sau į kaktų. Spėjama, kad 
Įnirs 
nėję, 
kio.

Jo žmona guli ligoni* 
sulaukusi penkto kadi*

Daug sužeistų buvo —• 
gatvekario nelaimėje
Užvakar naktį prie 2132 

NoYth Central Avė., susidūrė 
gatvckaria ir autobusas. Nelai
mėje sunkiai sužeisti šeši ke^ 
leiviai ir apie dešimtis Icpg- 
viau.

Suėmė aštuonius žmog 
vagių gaujos narius
Valstija vakar Cbicagojc su

ėmė aštuonius ^geugstcrius, kup
rio priklausę žmogvagių gau* 
jai ir terorizavę šiaurinę IHi* 
nois dalį ir Iowa valstijų.

Sutrinti tarp dviejų ga- 
tvekarių

(The Chicago Fedcration of 
•Musioians Club * vakar pašven
tino naujus $100,000 vartės rui
mus prie 175 West Waskingį- 
ton St.

Cicero užvakar. no
minavo kandidatus“! 

miestelio urėdus
Rinkimai įvyksr balandžio 4 d.;

■ Berwyn < miestelis nominavo 
kandidatus į majorus

Du vyrai buvo užmušti už
vakar, kuomet jų automobilis 
papuolė tarp dviejų gatVeka- 
rių. prie 69th ir Gottage Grove 
Avė. Vienas > jų yra Lconard 
Talbott, 28, 8140 Evans Avė., 
ir kitas nežinomas.

Deering policija vakar ra-* 
do žmogų i»nt pelenų krūvos, 
užpakalyje Richarde mokyklos; 
2601 Lime S t. Suėmė Paul 
Bonoma, 2547 South Halstec 
St., spikizės savininką. Negy
vo žmogaus vardas Gus Hitter- 
man iš Marengo, III.

Užvakar Cicero ir Berwyn 
miesteliai nominavo eilę kandi* 
datų į miestelių urėdus, kurių 
Vardai figuntos baliotuose ba
landžio 4 d., rinkimuose.

Cicero į kolektorius— nomi* 
nacijas laimėjo Rose Cuchna 
(dem.—5>452, balsų) ir Ignač 
Kucara 7(rep.); į trustees —j

Graboriai
Telefonas Yatds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir ]

Balzamuoto  jas i
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ftfthk J. Nčvak (dem. 4,468 
balsų) ir Joseph Anderle (rep.);

policijos magistrate— Henry 
J. Sandusky (5,939 b., dem.) ir 
George W. Burns— (rep.) j
taikos teisėjus— John Sverak, 
Sdwin Turke, Frederick Weil, 

Krank J. Christenson ir Stan
ley Waza (dem.); į constabie 
—James Kucharczyk, Joseph 
Paoli, Donald F. O’Brien, Ho- 
ward A. Fulk ir Ted Svoboda, 
(dem.); į knygyno tarybos na
rius— Bohumil Mikula 
chael P. Ohler (dem.)

Bervvyne nominacijos 
jorus laimėjo Otto 
(dem.) ir Anthony Fink 

i.Cicero ouoirganizuota nauja
partija

Cicero miestelyje nesenai.gi
mė nauja partija, “Taxpayers 
and Labor Party”, kuri statę 
kandidatus į miestelio urėdus 
ateinančiuose rinkimuose. Tarp 
kandidatų yra penki lietuviai. 
Partijos vardas baliote figū
ruos.

©<m?t 
neglect 
Colds

šaltis tautinėj ir gerklėj: galipasi- 
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
j '5 minutes su Musterole. Trl-' 
dėk sykj į valandą per penkias ^va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi- 

' lionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

I ma- 
Pecha 
(rep.).

Pirkite savo iapielinkes 
krautuvėse

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St
Tel. Boulevard 5203 ir '8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ftir i apielinkėje.

^.Didelė ir graži 
Koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja » laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W* 23rd PL, Chicago
Ck’VDTTTC,

1439 S. 49 Ct., Cicero, IU.
Tel. Cicero 5927

Uetoviai Gydytojai
Am 6600 South Artesian Avrmo 

Phone Prospect 6659
4 Ofiso Tel. Canal 0257

DR. JE». Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f 1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DM J. OTKODIS .eroiToiM įtt omavaaM 
>4645 ’S. Afihland Aw.,

Ofiso TeL:. Boulevard 7820 
>Na«ų Tel.: Psoopect 1930

'GYDYTOJAS t IR CHIRURGAS 
2201 WeBt 22nd Street 

Valandoit 11—3 ir 7—*8 
Seredomh ir aedėliomis pagal atitarti 
ItMufmci/e 4628 8o. Ricbmonrf 

Telefonas Republic 7861

DR. MARKERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau j erdvesne ir patogesni vietą 

3325 So. Halsted St. 
Valandos : nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir * nuo 6 iki r 8 vakare * 
Iventadieoiais nuo 10 iki 17 

Pbon» Boulevard ‘8483

Ofiso Ttl. LAFAYETTE 7357
Ofiso tai. kiekvieną dieną ■ noo 9 iki 

112 ryto (išskyras sendomis). Taipgi 
httio' 4 iki 8 visi vakare Utarainkab 4i 

1 I Ksrvergais.
Rtz Tel HYDE PARK 3395

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuetie Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidaryt 
anttu priimsiu - pradedant trac 

nio,r sausio 15 dieno*. 1933
DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero. IIL

DENTISTAS 
GrįŽc U Europos ir vėl prakiŲiacja 

unojoj virtoj. 
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M. 
7-9 P M. Sekmadieniai! ir ketvirtadie 

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«l. BOULEVARD 9199

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg 

2400 W Madison St.
Vai. I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvrick 0597

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltoaukrr Avtntu

Valandoit 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.'M 
Seredos vakare uždaryta 
-Nedėlioj pagal sutartį

James T. Rayspis, 1830 So, 
Gunderson Avė., Berwyn va
kar vos nebuvo ■ užmuštas; 
kuomet jo automobilis susida
rė au Douglas linijos clcva-i 
toriu. Automobilis sudegė, o 
Rayppis tik lengvai nukentėjo.

MM.

J.F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHtCAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 

'negu 'kiti todėl, kad 
r rpriklausau prie gra

bų išdirbystės

ru OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174

„„„i
......... ..... .

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J.J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nubudimo valandoje patarnauju šimpa* 
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir ju ' tinkama pagar
ba nulydžių į į amžiną poilsio vietą.

A. L. Davidonis, M.D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

•M,

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

^LOVEIKIS
. ik JUjj .1 IfclJtM JUM ik A&

^NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom j' Vitas 4 Miesto Dalis 

-Vestuvėms,? Bankrttams if ’Pagrabams Vainikai

3316 S. Halsted St, Tel. Boulevard 7314

Seniausia ir Didžiaušia
LIETfVIV

GRABORIll (STAIGAH
'BU SETE S'lr ta niMUbtao pumą nu^giato-
Mfo kainom!, ui aukšto* riflHi-frRtakMjtaU. M«a ‘ 
Mrtknojamo ui atr«llm« mirt«o^o**a«,‘MM4'V^ 

U Mo kokio* mtarto dalie*.
'tftiUudid e*mt, 'miM|i«taMomobillu* .‘iaUAilbiM | , jn*M 

taunu* ir atvoS | musq' VOalft, kutBiMrit* pamatyti M-

t&raavimų jums visai nieko nei&ik&i mokyti, <
W M pifttfte, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurto 
tedkia ambulance patarnavimų su eksperto lietuviu J»- 
tarmnt© j u. Dykai Keturios 5 ModėrnW>» Koplyčios Dtt 

kmr

FIIO&lIClS
TOSŲ GRABORIUS

Oithao
L1‘ A z-, k J

J

S.M.SKUDAS
r Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Diddė ir' graži koplyčia 'dykai 

718 W. 18 St 
Tel. ^Roosevelt 7532

■ », ifcl.i.t!,, ...........  M, ■ .........Į,*. llllliA

Phone Boulevard < 4139 
A. MASALSKIS 

' Musų Patarnavimas lai
dotuvėse * ir -kokiame - rei
kale visuomet esti rąži- 
ningas ■ ir»: Nebrangus > to
dėl, -kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas/M.D.
4442 South Avenue

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. HERZMAN
- B RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 Jie* 
ras kaipo patyri* gydytojas chiratgnb 
akušeris.
<,/Gydo staigias ie chroniškas ligas tyrų 
moterų it vaikų pagal oaujaurius sm 
todus X-Ray ir kitokias elektros prie 
taūus.

1025 >W. ISth St., netoli 
.Valandos: nuo 10——12 pietų*ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tek Canal 3110 

Rezidencijos velefoaai
Hgdr Park 6755 ar Central

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

‘ Palengvins., akių. įtempimą,' kuris ėst: 
priežastimi "galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių *>pt«ririmo, nervaotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akiniu. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

„Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
KompIlknotuoM 

AtridktaittOH

Oftais Jr * Akinių» Dirbtuvė
756 West 85th «t

Nedalomi. Htto »0 Ui 12
. . i.i.*... i lį ■ ■■ ......................................

TeL-^Central 5525, Dearborn -'73’24

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) , 

Atsakančiai pritaiką fikinuu 
Vaikome ir ^ tuaĮugiuiame,

Akinius dėl Jkaitys»o..galitft «riitkuž $ 2
5 So» Wabash At)e„ Rhom. 300 

Valandos nuo 11 ryto iki 1 po piet it 
” nuo 2 - iki 4 v. p, p.

Office Valandos, 2-4: 7-9 
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St 

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 - South ’Aehtand - Avė., t2 taftos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS) 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, suso 2 iki 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 Vai 
vakaro jMėdel ' nuo lO Jki 12 <v. ?41taM 

Phone’,Midway 2880

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St

(Cor. of.35th .8.JHalsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo. 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais į pagal sutartį.

Telefonas Tards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 ’ South ^Mland Aveana 

Ofiso Tvalandost
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet

> 7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 12
Rez. Telephoae Plaza 3200

Ofiso: Tek Victory 6893
Rez. Te!. Dretel 9191

DR. A. AJROTH

Daktaras V.A.šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
$343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

3102 So.f,Haisted St 
kampas 3 Ist Street 

Va!.: 10—-*-11 v. ryto.k2—'-4, 7*91 
«Nedėliomis *<lr ? švenradieniab 80—2.

Advokatai
Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELI8
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

DR. T. DUNDULIS 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archrr Avtnur 
Tahfonae Virginla 0036

A. A. S L AKIS
, Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washiogton St
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vąkarais: Utarn. ir Ketv.—-6 iki 9 vai 
4145 Archer Avi. Ttl. Lafayette 7337

Namų Tel. HydePirk 3395

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Mtmaette Xd. 

kampai 67th ir Artesian Ava. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
dr/7-9 po pietų, setedoms po pietų h 

nedalioms pagal susitarime

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU vrie Clark 
TelefODM *State 7660; ▼•lanioS 6—4 

Weat Side: 2151 W. 22nd Si.
PanedSUo. Seredos ir PetnySos vak. O Ud 

Telefonas Canal 0660 
.Namai: 6459 S. RodnraU Stoęet 
Utarnlako. Ketverto ir Bubėtos vak. t Iki 

VSleSoBOs BepubUe ©000
—...................... i............................—................................................................................................

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

3147 So. Halsted Si
Paned., Scred. ir Subat. 2-9 vai.

Kitomis dienomis spagai futartj

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatu 

4631 South AMmd Ana. 
Tel. Donlevard 2800 

Res. 6515 So. RnckueU 8L
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BAISUS ROSELANDO ŽMOGŽUDYSTES 
ATGARSIAI

W. Lewkowičiaus nudurėjas Konstantin Mala- 
ėhowski suimtas, suimti ir keli lietuviai

Kiek laiko atgal Roselando 
apielinkę sudrebino biauri 
žmogžudystė. Buvęs karo ve
teranas Konstantinas Mala- 
chowskis 87 m., nudurė Wal- 
ter Levkowičių, 742 E. 105th 
Street. Tai įvyko prie pirmo
jo namų, 10500 Corliss Avė.

Pirmos rušies komunistas
Iš vėlesnių tyrinėjimų, pasi

rodė, kad Konstantinas Mala- 
chow.skis, buvęs kareivis, yra 
pirmos rūšies fanatiškas ko- 
munisitas. Artimai draugavo 
su lietuviais, Bimbos šalinin
kais. Jis visuomet girdavosi, 
kad Francijoje būdamas nu
žudęs šimtus žmonių’ ir tai 
padaryti jam palyginamai 
lengva. Tie, kurie yra prie
šingi komunizmui, kurie nu
rodo jų darbus ir kritikuoja 
juos per laikraščius, — tai 
jam kaip musė, šmakšt ir jų 
nebėra. Visuomet su savimi 
nešiodavosi peilį ir lapkričio 
mėnesį buvo nuteistas 30 die
nų kalėjimo už sužeidimų 
žmogaus.

Buvo bedarbis
Darbo tuo laiku neturėjo. 

Maitinosi “souplinėje”. Labai 
uoliai platindavo komunistų 
literatūrą, ypatingai “Daily 
XVorkcr”. Tokia trumpai jo 
biografija, kaip teko patirti iš 
artimu Malachowskiui žmonių w *

re, kad jis vogdavęs anglis iš 
“pumping stoties” — taip va
dinamų “Roselando coal mi
nės” ir anglis parduodavęs 
bet kiek tame tiesos, sunku pa
sakyti.

Leivkoivi r iiis rusas
Nužudytasai \Valtcr Lewko- 

wičius buvo rusas ir jį paži
nojau per 5-ius metus. Buvo 
vedęs, turėjo namą prie 742 
E. l()5th Street, apie 37 metų 
amžiaus ir negirtuoklis. Mėgo 
švarią draugiją, priklausė prie 
vietinio “Puškino” organizaci
jos lokalo ir bendradarbiavo 
laikraščiui “Rasviet”. Savo 
raštuose keldavo į aikštę pra
gaištingus darbininkų klasei 
komunistų darbus.

Nužudytas vasario 12 d.
Sekmadienį, vas. 12 d., visų 

dieną rašė. Apie 5:30 v. v. 
išėjo pasivaikščioti. Nuėjo 
iki Corliss Avė., pusę bloko į 
žiemius nuo jo namų. Ten 
pat gyveno Malachowskis. Ma
tyt girtuokliavo su savo drau
gais. Pamatęs pro šalį einan
tį Lewkowičių, Malachowskis 
iškišo galvų per langų ir pra
dėjo rėkti:: “Menševikam nel- 
zia zdies hodit” ir smogė di
deliu peiliu, taikydamas Lew- 
kowičiui į vidurius. Bet bū
damas girtas nepataikė. Su
žeidė kiršnį, nukirsdamas di
džiąsias kraujo arterijas. Lew- 
kowičius susmuko, ekausmo 
apimtas, žmogžudys pabėgo. 
Lewkowičius šiaip taip parsi
vilko namo ir ’ neturėdamas 
spėkų atidaryti durų, prie jų 
sukrito. Žmona išėjusi jį pa
matė, gulinti kraujuose. Per
sigando ir pradėjo šaukti, 
“Walter, čto stoboi?” “ja bol- 
noi”, silpnu balsu atsakė su
žeistasis. Gydytojas nesuspė
jo atvažiuoti. Lewkovičius 
netrukus mirė.

AR - ■ -
ATSIMENATE?

‘Naujienose” 18-ka 
mėtų atgal

t.

CHICAGOS RIETUVIŲ

POT-PO.URRI BIRUTE PRANEŠIMAI

Malachowskis nakvojo ir ku 
rie jam ir jo Saikai pristatine 
davo degtinę.

Senas Antanas.

SLA. 55 kuopa daro 
pastabą Pildomą

jai Tarybai
SLA 

kė
organas “Tėvynę” atsisa- 
ją patalpinti, sako kuo

pos sekretorius.

WEST PULLMAN. — SLA. 
55 kuopos metiniame susirin
kime buvo nutarta parašyti re
zoliuciją prieš IPildomų Tary
bą tr patalpinti organe “Tėvy
nėje”. Rezoliucija buvo paves
ta parašyti valdybai. Ji vieton 
rezoliucijos parašė pastabų 
prieš Pildomąją Tarybą ir pa
siuntė j organą “Tėvynę” pa
talpinimui.

Vasario 12 d. SLA 55 kp. su
sirinkime buvo perskaityta pa
staba. Nutarta paklausti centro 
kur dingo jos originalas. Ir jei
gu ji nemano talpinti organe 
“Tėvynėje”, pavesta sekreto
riui patalpinti pašalinėje spau
doje.

Gavau atsakymą iš Centro, 
kad jokie tarimai prieš Pildo
mąją Tarybų nėra talpinami. 
Jeigu būtume žinoję pirma, 
gal mes ir nebūtume tokį ta
rimą darę. Kadangi esu įgalio
tas kuopos pastabą patalpinti 
pašalinėje spaudoje, tad savo 
pareigą atlięku.

J. Tamašauskas, 
Užrašų sekretorius.

« » » ■
Pastaba Pildomąjai Tarybai
Sausio 8, 1933 m., West Pull- 

man IPark svetainėje §LA. 55 
kuopa metiniame susirinkime 
nutarė padaryti pastabą Pildo
mąjai Tarybai rinkime Centro 
Sekretoriaus.

Mes žinome iš organo “Tė
vynės”, kad Pildomoji Taryba 
šaukė nepaprastų suvažiavimą 
tikslu išrinkimui sekretoriaus. 
Tas nemažai kainavo Susivie
nijimui, bot P. T. neišrinko 
sekretoriaus tame suvažiavime 
dėl nesusitaikymo balsavime.

Kad daugiau tokios nepa
prastos išlaidos nepasidarytų, 
musų kuopa rekomenduoja bu
siančiam Pildomosios Tarybos 
suvažiavimui, kad ji išrinktų 
sekretorių Dr. M. J. Viniką, 
kaipo gavusį daugiau balsų no
minacijose.

SLA. 55 kuopos valdyba 
Wm. Rasinsky, pirm.
J. . Andruška, fin. sekr.
K. Venckus, iždininkas 
J. Tamašauskas, pr,

RADI O
šauni radio programa

sek.

stoties 
perduo- 
kurį j- 
gražių 

taip ir

Antradienio vak. iš 
W. G. E. S. oru buvo 
tas radio programas, į 
ėjo keletas naujų ir 
dainų, kaip lietuviškų
amerikoniškų ir kurias išpildė 
radio dainininkai. Dainavo p. 
H. BartusK, O. Skeveriutė, A. 
čiapas, J. Romanas, “Peoples” 
radio duetas ir kvartetas ir ki
ti. Prie dainų buvo įdomių kal
bų, humoro ir gražios muzikos. 
Kalbėjo Dr. Vezelis, dentistas 
apie dantų ligas. Humoristas 
“čalis Kepurė” papasakojo daug 
gražių juokų, o rinktina or
kestro muzika ir įdomus pra
nešimai jungė šį programų į 
vienų įdomių ir gražių valandų. 
Programo leidėjai Peoples Fur- 
niture Kompanija.—J. A.

Paėjo iš Gardino apielinkės
Lewkowičius paėjo iš Gar

dino apielinkės ir šioje šalyje 
išgyveno apie 19 metų, paliko 
žmoną Sofiją ir du sūnų, 10 
m., ir 6 m. žuvo nuo niekšo 
rankos.' Buvo darbininkas.

K. Malachowskis buvo su
imtas pirmadienį prie Dės 
Plaines. šis tuoj prisipažino, 
lyg ir pasigirdamas. “Aš šim
tus) i^žudžiau? o toks menšę- 
vikas tai man nieko 
kia”. (šie žodžiai paimti iš duoda naudų dėlto, 
policijos Užrašų). Suimti ir kad pačios Naujienos 
tūli lietuviai, pas kuriuos K. yra naudingos.

nereiš
‘ ■ I

Skelbimai Naujienose

‘mhEi
■

M

šios žinios tilpo “Naujienose” 
kovo 2 d., 1915 m.

CHICAGO, — kovo 2 d. Va
kar trys depozitoriai Suvieny
tų Valstijų distrikto teismui 
padavė bankrotavimo peticiją 
prieš Frank Rolti, savininką 
Western Savings Bank, 618 
N. Western Avė.

CHICAGO, — 10 metų vai
kas Philip Plalandes, 951 IV. 
Erie Avė., iškrito per langą iš 
ketvirto aukšto ir užsimušė 
ant vielos. Žiūrėdamas 
langą neteko lygvaros.

Degtinė palaiko mirusį, 
užmuša gyvą

JACKSON, Miss. — Augš- 
čiausias teismas patvirtino 
įstatymo sumanymą, kuriuo 
draudžiama laikyti svaigina
muosius gėrimus draugijų 
kliubuose. Teismo sprendime 
pasakyta; “Degtinė geras daik
tas savo vietoj. Nieko nėra 
geresnio už degtinę, jeigu no
rėtum išlaikyti žmogų, kada 
jis nebegyvas. Jei nori išlai
kyti lavoną sveiką, įmerk jį 
degtinėn; o jei nori žmogų 
užmušti, pilk degtinę į jį.
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Dr. M. T. Štrikolis, 4645 So. 
Ashland Avė., kuris buvo su
žeistas Clevelande, Ohio, ir 
kurį laikų išgulėjo ligoninėje, 
šiomis dienomis grįžo Chica* 
gon, bet vėl išvažiavo į pieti
nes valstijas trumpoms atosto
goms, kad sustiprėti po opera
cijos.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija siuntė Dr. Strikoliui* 
savo nariui, tuo laiku tebegu
linčiam Polyclinic ligoninėje, 
Clevelande, gėlių. Dėkodamas 
už atsiminimų, Dr. Štrikolis 
prisiuntė sekančio turinio laiš
kų draugijos pirmininkui, Dr. 
P. Z. Zalatoriui:

“Nuoširdžiai ačiuoju jums 
už gražias gėles, kurias man 
prisiuntėte laike mano ligos, 
Clevelande, O. Tai suteikė 
man daug malonumo, didesnį 
norų pasveikti, sugrįžti atgal 
į Chicagą ir būti su jumis, 
tarpe savo draugų.

“Su geriausiais linkėjimais 
Am. Liet. Dak. Draugijai 
jos nariams...”

A Nf)TE OR TWO...

AT NAUJIENOS CONCERT 
lašt Sunday, “Birute” appeared 
first on the program, and Mr. 
Mike Yozavitas appeared for 
the lašt time as the eonduetor 
of the chorus.

MIKE, as <we all call him, is 
leaving to tour as yet unknown 
parts of the United States.

THE CHORUS hopes to see 
him in person to bid him a 
lutek-laden fąrewell.

AT THE CONCERT, “Birute” 
fulfilled its part of the program 
in its usual and expected pro- 
ficient manner, singing four 
Lithuanian songs in as typical- 
ly a Lithuanian style as is 
possible for the young people 
of Lithuanian parentage and 
American birth, composing the 
major part of the chorus.

ir

Iš “Birutes”

ON SATURDAY, March 4, 
“Birute” will hold another one 
of its happy gatherings, būt 
not for rehearsing pifrposes.

“Naujienose” 15-ka me 
tų atgal

šios žinios tilpo ‘‘Naujienose” 
kovo 2 d., 1918 m.

CHICAGO — Mums prane* 
ša, kad lietuvis duonkepis, p. 
A. Vertelka, nuo Bridgeporto, 
šiomis dienomis pralošė bylą 
prieš buvusį jo darbininką A. 
Grubliauską. 
skunde savo 
neiškolektavimą pinigų iš kos* 
tumerių, kuriuos jis aprūpin
davęs duona. Teismas betgi 
išteisino Grubliauską.
Du Belgijos socialistai nuteista 

sušaudyti
AMSTERDAM ~ Hel Volk 

praneša, kad Vokietijos kariš
kas teismas Antiverpe nutei
sė myriop už šnipinėjimą du 
Belgijos socialistų senatorių 
— ColleauT ir Legras.

Olandijos socialistų vado
vas Pieter Troelstra ' telegra
favo Vokietijos didžiumos so
cialistų vadovui Philipp 
Scheidemann atsišaukdamas į 
jį, kad jis panaudotų savo 
įtekmę nedaleidimui nužudy
ti senatorių.

P-as Vertelka 
darbininką už

Išdaužė lietuvio 
krautuvės langus
šeštadienio naktį nežinomi 

piktadariai išdaužė Prano 
Danausko, 1503 South 49th 
Avė., Cicero krautuvės lan
gus. Tai kerštinčių darbas ir 
labai prastas. Didieji langai 
greitu laiku turės būti iš ge
ležies. —“N.” rašė jas.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudŽiu 
dažniui esti sugadinama ko* 
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai kęks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmln.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenorom* turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 
metimas yra daromas ir jums.

Llsterfao, dantvt tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu cho- 

surado sustato
tikro švelJla nedrasky

damas dantų emalis — tas sun
irus uždavinio pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Čk, Salnt

' ’F '
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Ateinantį sukatos vakarų 
birutieČiai jųjų rėmėjai ir pri
tarėjai susirinks į Universal 
kliubą, 814 W. 33rd St., pasi
linksminti, nes įvyks Birutės 
šeimyniškas vakaras. Birutės 
šeimyna yra linksma, ir to
dėl atsilankiusieji turės užtek
tinai gražaus , laiko praleisti. 
M. Yozavitas žadėjo gerų mu
zikų priruošti., Taigi, visi bi
rutieČiai neužmirškite kovo 
4 d. vakare būti — Busiu.

Atostogavęs (dvi savaiti, Hot 
Springs National Bark, Ark., 
Chicagon pinnųdienį grįžo 
adv. A. A. šlakis, 77 West 
Washington Street, žymiai at
sigriebęs ir linksmai pralei
dęs laikų. Paįartiniu laiku 
priima klientu^ spvo ofisuose.

■■įM, .. J—

CICERO. — pereito šešta- 
dienio vakare čia įvyko 3 ba- 
liai-šokiai. Bažnytinėje svetai
nėje triukšmavo vyčiai. Turė
jo daug jaunuomenės. Nežiū
rint, kad arti šventos vietos, 
anot jų, bet girtų — netik vai
kinu, bet ir merginų, tai „tiek 
ir tiek. Prohibicijos laikai, 
nėra ką sakyti...

L. L. svetainėje įvyko pir
mas Lietuvių Demokratų ba
lius. Buvo labai silpnas. Iki 
po 11 Vai. vakaro šokėjų ne
buvo nei tuzino porų. Po dvy
liktos, leidžiant visus veltui, 
susirinko kiek didesnis būrys. 
Iki rytmečio susirinkę, ištušti
no 3 statines alaus.

Trečias parengimas — tai 
SLA. 301 kp. Lukštienės sve
tainėje susirinko gražus būrys 
mišrios publikos ir gražiai 
linksminos prie " grynai lietu
viškos muzikos. Dainavo ; V. 
Ascila ir P. Gudinavičienė. 
Kalbas pasakė* neminint ketu
rių vietinių, J. Asėilla, svečias, 
ir palinkėjo geriausių pasek* 
mių. Turėjo kalbėti Dr. Mont 
vidas, bet dėl svarbių priežąs 
čių negalėjo atvykti. Parengi 
ma« buvo labai gyvas.

Vas. 19 d., seni Roselando 
gyventojai Motiejus ir Paulina 
šafranauskai minėjo 25 ženy- 
binio gyvenimo sukaktuves. 
Kad pagerbus jubiliatus, su
sirinkę gražus būrelis svečių 
iš Roselando, ChicagOs, etc. 
Šioje šalyje pp, šafranauskai 
išgyveno apie 26 metus ir už
augino gražią šeimyną. Turi 3 
alinus, Petrą, Juozą ir Viktorą 
ir dukrelę Moniką. Susirinkę 
svečiai gražiai ir linksmai 
praleido laiką. U’ ;

V y r- Svečias.
■ ■ ' . ■ . ’
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kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

'■J;-
l-

■M

r

m

' THE UNIVERSAL CLUB 
812 W. 33 Št„ will be the scene 
of much - animated activity 
when the chorus members and 
their friends sojuorn for a gay 
evening.

IF YOU W0ULD likę to 
come, make a friend of one of 
our choristers, save 50 cents 
from your lunch money and 
jpurney over.

THE SOCIAL COMMITTEE 
composed of Miss Helen Co- 
mėnduley, Mr. Miller, and Mr. 
Albert Bagdon, assures us of 
a perfect evening.

AL BAGDON’S voice mušt 
be changing—probably that’s 
why he has been one of the 
lošt chords these lašt. few re- 
hearsals.

REHEARSALS are as ustfal 
every Thursday, and also on 
Tuesdąys. The operetta “Ra
ganius” is in the making so 
it is necessary that all members 
coinę to rehearsals fwice a 
week.

GAGE PARK, 55 and West- 
ern is the scene — the time, 
every Tuesday and Thursday 
at 7:30 P. M.

*Goombye I” A/. Stelmok.

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas dar neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo- 

jaus, nes jų jau mažai beliko.
Rašydami prisiųskite 10 ecntų.. Mes 
iSsiusirtie bile kur.

NAUJIENŲ ADM.

^•PAŽANGA" RENGIA PASKAITAS 
Kovo 5 d, Universal Kliu be, 814 W. 33 
St. (ant antro aukšto) įvyks “Pažan
gos” pirma paskaita. Paskaitą laikys Dr. 
A. Montvidas. Tema — Valdžia. Bus 
plačiai išaiškinta, kaip Amerikos val
džia atsirado, kaip ji veikia ir kodėl 
šios šalies žmonės neįdomauja politika. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų.

Chicagot Lietuvių Auditorijot Korpo
racijos, šėrininkų metinis susirinkimas, 
įvyks ketverge, Kovo-March 2, šių me
tų, Cbicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
ant pirmų lubų. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi šėrininkai kviečiami at
silankyti, nes bus išduota atskaita nuo 
pat pradžios Auditorijos gyvavimo, per 
Valstijos Registruotą Auditorių J. P. 
Varkalį, ir bus renkama nauji direk
toriai. J ' A. Kaulakit, rašt.

________ <
LIETUVIŲ BALETAS 

Žinomas šokėjas Vytautas Zereni-Belia- 
jus organizuoja lietuvių baletą. Tėvai, 
kurie norite, kad jūsų vaikučiai iš
moktų baletinius lietuviškus šokius, tuoj 
parašykite jam laišką (lietuviškai arba 
angliškai). Bus bandoma sudaryti dvi 
grupės — i" 
kitę laiškus šiuo adresu: 
Beliajus, 3813 W. Harrison St.

— X,,,—.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautilkae 
Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą penk
tadienį kovo 3 dieną, 7:30 vai. vak., 
Cbicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių rei
kalų kuriuos būtinai turime aptarei. Ku
rie esate pripildę aplikacijas per Kliubo 
metinį balių sausio 8 dieną, mąlonėkite 
pribūti ir įstoti į skaitlių Kliubo na
rių, Jeigu ant šito susirinkimo ne
pribusite jūsų aplikacija toliaus nebus 
gera ir įmokėtas vienas doleris nebus 
gražintas, bet pasiliks Kliubo naudai.

<S. Kunevičia, rašt.

Amerikos Piliečių ir Namų Savininkų 
Draugijos susirinkimas įvyks, kovo 2 
d., 8:00 vai. vak. Šv. Kryžiaus bažny
čios svet. Visi nariai ir namų savi
ninkai prašomi pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Valdyba.

CLASSIFIEDADS
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Financial
Finantai-Paekoloe

NEPAPRASTA PROGA
$5000 mo'rgičius ant 2 flatų mūri* 

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2700. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgihų yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 ant bungalow ir 5 kamb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjot kiaulutėt, baltos pelės, Bantams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš* 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

iš jaunuolių ir vaikų. Siųs-
Vytautas • Senas Auksas 

Old Gold
CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ
Mes mokame augščiausią kainą už su* 

laužytus senus aukso daiktus, dantų til
tus, dantų, laikrodėlius, lombardo tikie- 
tus.

HOME REFINERS, 
5 No. Wabasb Avė. 

Kambary* 600

Partners VVanted 
Pusininku Reikia

REIKIA PARTNERIO, TUOJAU, 
prie labai pelningo biznio. Atsibūkite 
Mr. Williams, 1739 S. Halsted St.

—O—

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

CLASSIFIEDADS
Business Service 

_______ Bi znio Patamavinias_______

, INCOME TAX 
MBS GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metųtIncome Tax blankas už i 
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite 
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 
kovo mėn.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

ma-
• iš-
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NAMŲ SAViniNKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų. su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis- 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi* 
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori* 
glnalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951*2952 
Męs esame jau šiuo adresu viri 40 metų

Auto Tires
NAUJI U. S. ROYAL tairai ir tū

bos. Ant “seconds“ galite sutaupyti iki 
50% ant pasažierinių ir trokų. Serlin 
Tire Co., 1400 So. Micbigan Avė.

REIKALINGAS pusininkas i auto
mobilių taisymo dirbtuvę. Gera proga 
geram žmogui sutaupyti savo pinigus it 
uždirbti dar daugiau pinigų. Reikia 
įnešti biskį pinigų. Patyrimas nereika
lingas.

3407 So. Morgan St.
Boulevard 9421

For Rent
RENDON 5 kambariai su garadžium 

r- $20.00, randasi 4727 W. 12th PI., 
savininkas 4900 Fulton St., Tel. 
Mans. 2676.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cath, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farrnų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo* 
me visokio* rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičiu*. kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas*. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mns.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—Loans—Insurance

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

—o—

TIKRAS BARGENAS

Pigiau negu renda, 7 kambarių re
zidencija. karštu vandeniu šildoma, 2 
garadžiai. lotas 50x125. Kaina 
$3500. Didžiausias bargenas kokis Jums 
kada nors buvo pasiūlyta.

3641 W. 64th St.

2 AUGŠČIŲ medinis namas, po 6 
kambarius, naujai ištaisytas. Bargenas. 
555 W. 42 St. Yards 5719.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St 

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

HORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

'' ' ■ - : 
Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTB 1083

2608 West 47th St,

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. AŠ tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimų 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletu dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidų.

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmės gautas iŠ skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ
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PER8HALDYMAS VEDA PILIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO - 

IpalHaiiRoklte nyo persiSaldlmo re« 
gnlhirlnl IRvalydnml savo Viduriu* t 
taikykite mvo vidurius UuomI, pra- 
lullnlclk iiutttinanflu uuMlegų! Vartoklt 

TRINARIO KARTŲJĮ VYNĄ '
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skelbimus priimame nuo pa» ryto iki 8 valandai vakaro.




